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Management Samenvatting 
 
 
 
Onderzoeksopdracht/vraagstelling 
 
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft vanaf 2010 activiteiten ondersteund om 
vrijwillig mentorschap dat al jaren succesvol was binnen de ouderenzorg en binnen de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ook ingang te doen vinden binnen de 
psychiatrie. 
Mentoren zijn door de kantonrechter benoemde zorgvertegenwoordigers van cliënten die 
op een bepaald moment niet wilsbekwaam geacht worden. Dit mentorschap kan vervuld 
worden door professionele mentoren, maar ook door vrijwilligers, die daarbij ondersteund 
worden door regionale stichtingen die verenigd zijn in het Mentor Netwerk Nederland 
(MNN). Mentoren ontvangen een financiële vergoeding, die betaald moet worden door 
degene voor wie het mentorschap is ingesteld. Bij vrijwillige mentoren wordt deze 
vergoeding aan de regionale stichting betaald, die daarvan scholing en kwaliteitsborging 
van vrijwillige mentoren financiert.  
MNN zou in het kader van de stimulering door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars in 
een aantal proefregio’s matches tussen vrijwillige mentoren en psychiatrische cliënten tot 
stand brengen. De resultaten hiervan bleven achter bij de verwachtingen. Eén van de drie 
proefregio’s haakte af, in de twee anderen werden minder mentoren geworven dan 
gepland, en kwamen ook minder matches tot stand dan verwacht. Daarom heeft het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars het NIVEL verzocht te onderzoeken hoe deze 
moeizame totstandkoming van matches tussen mentoren en psychiatrische cliënten 
verklaard kan worden.  
 
Resultaten 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er een zekere behoefte bestaat aan mentorschap, 
waaraan op dit moment niet voldaan wordt. In instellingen schatten we dat enige 
honderden mensen verblijven die naar schatting van afdelingshoofden niet altijd in staat 
zijn hun eigen belangen te vertegenwoordigen terwijl dat niet door familie of een 
wettelijk aangewezen vertegenwoordiger geschiedt.  
Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat de behoefte aan mentorschap onder 
GGZ-cliënten die buiten GGZ instellingen (zullen gaan) verblijven minstens zo groot is. 
Dit is van belang gezien de huidige ontwikkelingen waarbinnen steeds meer mensen die 
min of meer beschermd in instellingen verblijven, ontslagen zullen worden en zelf de 
regie over hun leven moeten gaan voeren. 
 
De essentie van een zinvolle invulling van het vrijwillig mentorschap is dat men de 
psychiatrische cliënt helpt bij het uitoefenen van de regie over het eigen leven. Hiervoor 
moet de mentor goed kunnen communiceren en samenwerken met alle partijen: de cliënt, 
diens begeleiders binnen de GGZ-instelling, en de familie. De mentor is zo een continue 
factor in het proces van zorg, behandeling en re-integratie. 
In het onderzoek blijken mentoren meestal die zinvolle invulling ook te geven; het 
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contact met cliënten wordt als redelijk tot goed gekenschetst, de contacten van de 
vrijwillige mentor met GGZ begeleiders kunnen soms beter, en de vrijwillige mentor 
wordt zeer gewaardeerd vanwege de tijd en aandacht die hij in de cliënt steekt. 
 
De vrijwillige mentoren worden met name ondersteund door hun eigen 
ondersteuningsnetwerk: de regionale Stichtingen Mentorschap, verenigd in de Landelijke 
Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland. Professionele mentoren hebben incidenteel 
intervisie of intercollegiale toetsing. De GGZ instellingen spelen geen rol in deze. 
 
Het voornaamste knelpunt voor het mentorschap en de reden dat veel matches niet tot 
stand komen is gelegen in de kosten, die voor een toenemend aantal cliënt reden zijn om 
af te zien van vrijwillig mentorschap. Professioneel mentorschap wordt vaak opgelegd 
door de kantonrechter en is dan dwingend. Juist wanneer het door het kantonrecht 
dwingend is opgelegd komt het in aanmerking voor financiering vanwege de bijzondere 
bijstand. Het past niet in de sfeer van het vrijwillig mentorschap om op basis van een 
opgelegde verhouding dit mentorschap aan te gaan. De kosten zijn de afgelopen drie jaar 
in verschillende opzichten toegenomen.  
Een tweede belangrijk knelpunt is de onbekendheid van het mentorschap binnen GGZ-
instellingen en bij cliënten en hun familieleden. Met name voor cliënten die buiten de 
beschermde sfeer van GGZ-instellingen dreigen te raken is het van belang dat binnen die 
instelling bekendheid bestaat met mogelijkheden om de belangen van de cliënt te laten 
vertegenwoordigen wanneer dat niet meer vanuit de instelling kan geschieden. 
Er kunnen ook knelpunten liggen in de kennis en vaardigheden van mentoren maar deze 
zijn meer van incidentele aard. 
Wanneer een koppeling tussen cliënt en mentor eenmaal gemaakt is, blijkt die in de 
meeste gevallen ook in stand te worden gehouden. 
 
Conclusie 
 
De oorzaak van de tegenvallende resultaten van het matchen van vrijwillige mentoren aan 
GGZ-cliënten in de periode 2010-2012 moet niet gezocht worden in een afwezige 
behoefte aan mentorschap of aan een slechte performance van bestaande mentoren. We 
denken dat de voornaamste oorzaken gelegen zijn in de juist in die periode toegenomen, 
kosten van het mentorschap, aan de te geringe bekendheid ervan en aan een deugdelijke 
structuur om snel potentiële kandidaten voor mentorschap op te pikken. We komen 
daarom tot de volgende aanbevelingen 
 
Aanbevelingen 
 

• Het is van belang dat de structurele financiële beperkingen die nu aan het 
mentorschap kleven, worden opgeheven.  

• Er dient een infrastructuur in het leven te worden geroepen waarbinnen op meer 
systematische wijze wordt nagegaan of de belangen van psychiatrische cliënten, 
ook als ze niet opgenomen zijn, voldoende worden gewaarborgd door een 
naaste en als die er niet is door een vrijwillige mentor die kan zorgen dat 
iemand de regie over zijn leven handhaaft 
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• Er dient binnen instellingen en via cliënten bewegingen meer gedaan te worden 
aan informatie over het mentorschap, waardoor de weg naar het mentorschap 
voor een groter deel van de doelgroep gevonden kan worden 
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1 Inleiding 
 
 
 
Het recht op zelfbeschikking is één van de pijlers waarop de relatie tussen hulpverleners 
en cliënten rust. Dit recht is onder meer verankerd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelovereenkomst. Hierin is ook de vertegenwoordiging van volwassen cliënten op 
momenten dat ze wilsonbekwaam zijn, geregeld (zie Akerboom et al. 2011). Het gaat hier 
om onder andere dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en 
cliënten in de GGZ  op momenten dat ze wilsonbekwaam zijn. 
Uit het recht op zelfbeschikking vloeit het recht op informatie en het beslissingsrecht over 
het uitvoeren en nalaten van zorghandelingen voort.  
Om te zorgen dat deze rechten ook op momenten van wilsonbekwaamheid worden 
nageleefd, kent het zorgstelsel verschillende vormen van plaatsvervanging of 
vertegenwoordiging: de onbenoemde vertegenwoordiger (partner of meest naast 
familielid), de door de cliënt gemachtigde, benoemd voordat de cliënt wilsonbekwaam 
werd en de benoemde zorgvertegenwoordiger, de curator en de mentor (Royers, 2007).  
Dit onderzoek betreft het inzetten van mentoren in de geestelijke gezondheidszorg. De 
mentor is een door de kantonrechter benoemde vertegenwoordiger die zich bezighoudt 
met de zorgbelangen van de cliënt. De taken van de mentor zijn belangenbehartiging, 
advisering, vertegenwoordiging (waar het gaat om verzorging, verpleging, behandeling 
en begeleiding) en het onderhouden van een vertrouwensband (MNN, 2011). Dit laatste 
kan problematisch zijn in de GGZ waar b.v. bij een psychose veelal geen sprake is van 
ziekte inzicht en ziekte besef. 
 
Benoemde mentoren kunnen vrijwilligers zijn of professionele mentoren. Vrijwilligers 
worden geworven, geselecteerd en begeleid via 17 regionale stichtingen. Zij vormen de 
Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (MNN)1 die zich inzet voor de 
kwaliteit van het mentorschap. MNN werd opgezet op initiatief van 
cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en de centrale overheid.  
 
Daarnaast zijn er ook mentoren die beroepsmatig als mentor optreden. Ze zijn verenigd in 
Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM). Een professioneel 
mentor ontvangt een jaarvergoeding. Bij inzet van een vrijwillige mentor, begeleid door 
een stichting aangesloten bij MNN wordt een vergoeding verstrekt aan de betreffende 
stichting . Hieruit worden onkosten van de vrijwilliger gedekt alsmede de 
coördinatiekosten van de stichting voor werving, selectie, scholing, begeleiding en 
toezicht bij inzet van vrijwillige mentoren. Met deze kwaliteitsborging onderscheidt de 
inzet van vrijwillige mentoren zich van die van professionele mentoren. De vergoedingen 
worden opgebracht door degene voor wie het mentorschap is ingesteld, die hiervoor 
bijzondere bijstand kan aanvragen. 
 
Met “Mentorschap op Maat” streefde MNN in 2010 na om het vrijwillig mentorschap, dat 
al jaren goed werkte in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke 

                                                      
1 Waar in dit rapport gesproken wordt over MNN wordt gedoeld op de de aangesloten Regionale Stichtingen. 
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beperking, beter te implementeren in de zorg voor mensen met langdurige psychische en 
psychiatrische aandoeningen. In 2010 is een plan opgesteld om te komen tot  

- Vergroting van de bekendheid van het Mentorschap op Maat 
- Realisatie van feitelijke werving bemiddeling en begeleiding 
- Verslaglegging in de vorm van beschrijving van resultaten en kritische 

succesfactoren 
 
In het project richtte men zich op mensen die langdurig in een instelling verbleven, 
wilsonbekwaam waren en niet beschikten over een netwerk (familie of bekenden). 
Daarbij streefde men naar 

- Voorlichting over mogelijkheden van Mentorschap op Maat 
- Realisatie van 50 – 80 mentoren 
- Programma deskundigheidsbevordering en begeleiding voor mentorschap op 

maat voor mensen met langdurige psychische en psychiatrische aandoeningen 
(Werkplan project Mentorschap op Maat, MNN, mei 2010) 

 
Dit project is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het zou in drie 
regio’s gerealiseerd moeten worden maar één regio is tussentijds afgevallen. In de twee 
overige regio’s waren halverwege het project 21 mentoren geworven (oorspronkelijke 
planning op dat moment: 50 mentoren). Er waren 16 koppelingen met een cliënt gemaakt 
terwijl er 40 cliënten waren. Uiteindelijk zijn in beide regio’s samen 55 cliënten 
gekoppeld aan een mentor, waarvan er voor 27 een formele beschikking van de 
kantonrechter is gerealiseerd. (MNN, 2013). 
 
Het achterblijvend aantal koppelingen heeft de vraag doen rijzen welke factoren of 
condities van invloed zijn op het tot stand komen van een koppeling en op het in stand 
houden van een koppeling. 
 
Bij mogelijke knelpunten met betrekking tot de koppeling tussen cliënt en vrijwillige 
mentor wordt gedacht aan het volgende: 

- Behoefte aan vrijwillige mentoren is voor psychiatrische cliënten niet aanwezig 
- Instellingen hebben te weinig aandacht voor beoordeling wilsbekwaamheid en 

het aanvragen van mentorschap. 
- De functie is niet aantrekkelijk, bijvoorbeeld omdat men te weinig begeleiding 

krijgt, omdat men vanuit de GGZ instelling niet betrokken wordt of omdat 
volwassen, wilsonbekwame cliënten specifieke eisen stellen. 

- Bepaalde kenmerken van cliënt en mentor, en de wisselwerking tussen beide 
verhinderen een duurzame koppeling 

- De functie wordt voldoende en naar tevredenheid vervuld door professionele 
mentoren 

 
Om op deze vragen een antwoord te geven, heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars het 
NIVEL gevraagd een onderzoek uit te voeren om de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. Wat is de behoefte aan mentorschap in de GGZ en in hoeverre wordt aan die 
behoefte voldaan? 
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2. Wat zien betrokkenen als een zinvolle invulling van het mentorschap? 
3. Welk aanbod onder welke condities wordt mentoren geboden door de GGZ-

instellingen en door de regionale stichtingen, aangesloten bij MNN? 
4. Welke knelpunten belemmeren een goede match tussen de behoeften van 

betrokkenen aan de ene kant en eisen van mentoren aan de andere kant?  
5. Welke factoren beïnvloeden het in stand houden van een eenmaal ontstane 

koppeling? 
 
In overleg met het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is een begeleidingscommissie 
samengesteld waarmee in de loop van het onderzoek overlegd is. De 
begeleidingscommissie bestond uit twee vertegenwoordigers van Mentorschap Netwerk 
Nederland, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Beroepsvereniging van 
Professionele Mentoren, en een vertegenwoordiger van GGZ-Nederland.  
 
In deze rapportage worden eerst enige achtergronden van het mentorschap (de wet BOPZ, 
de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, en de regelingen rond het 
mentorschap) toegelicht. In hoofdstuk 3 zetten we de gehanteerde onderzoeksmethoden 
uiteen. In Hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe het mentorschap in de praktijk 
daadwerkelijk gestalte krijgt. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt telkens één van 
de onderzoeksvragen behandeld. In de slotbeschouwing, hoofdstuk 9, worden conclusies 
getrokken en eindigen we met aanbevelingen.  
 
  



12 Mentorschap op maat in de GGZ, NIVEL 2013 

 
  



Mentorschap op maat in de GGZ, NIVEL 2013 13 

2 Achtergrond 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het mentorschap besproken.  
In de eerste plaats is het mentorschap ingebed in een aantal wettelijke regels die bepalen 
wat er op het gebied van mentorschap mogelijk is en hoe de procedures werken. De 
belangrijkste drie wetten, die op het mentorschap betrekking hebben, zijn de wet WGBO 
(Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), de wet BOPZ (Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen en de Wet ‘Mentorschap ten behoeve van 
meerderjarigen’. In dit hoofdstuk worden de relevante stukken uit deze wetten behandeld. 
Daarnaast wordt het begrip wils(on)bekwaam uitgediept omdat de wils(on)bekwaamheid 
een belangrijk criterium is in het toekennen van een mentor door de kantonrechter. Als 
laatste worden de kosten van het mentorschap besproken en de Bijzondere Bijstand, die 
kan worden aangevraagd voor cliënten met weinig financiële middelen 
 

2.2 Wettelijke inbedding mentorschap 
 
WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) 
In deze wet staat dat één van de pijlers waarop de relatie tussen hulpverleners en cliënten 
rust het recht op zelfbeschikking is. Als gevolg van deze wet is voor het verrichten van 
een onderzoek of een behandeling het 'informed consent' van de cliënt vereist (art. 7:450). 
Dit betekent dat de toestemming van de cliënt moet zijn gebaseerd op door de 
hulpverlener verstrekte informatie over de aard en het doel van het onderzoek of de 
behandeling, over de te verwachten gevolgen en risico's daarvan voor de gezondheid van 
de cliënt, en over eventuele alternatieven (art. 7:448). Bovendien dient deze informatie op 
een voor de betrokken cliënt duidelijke en begrijpelijke wijze te worden verschaft. Om te 
zorgen dat deze rechten ook voor wilsonbekwame mensen worden nageleefd, kent het 
zorgstelsel verschillende vormen van plaatsvervanging of vertegenwoordiging:  

• de onbenoemde vertegenwoordiger (partner of meest naaste familielid),  
• de door de cliënt gemachtigde, benoemd voordat de cliënt wilsonbekwaam werd 
• de benoemde zorgvertegenwoordiger: de mentor, de curator en de 

bewindvoerder.  
Deze laatste drie vertegenwoordigers worden door de kantonrechter benoemd, waarbij: 

• De bewindvoerder beslist over de materiële belangen, de financiën en goederen 
met als doel het vermogen van de cliënt te beschermen 

• De mentor beslist over immateriële belangen, de verzorging, verpleging en de 
behandeling met als doel iemand op het persoonlijke vlak te beschermen 

• De curator, die elke beslissing neemt met als doel betrokken persoon en zijn 
vermogen te beschermen 

 
De kwestie van de wilsbekwaamheid kan aan de orde komen bij cliënten van 12 jaar en 
ouder. Indien een minderjarige cliënt van 12 jaar of ouder niet in staat kan worden geacht 
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dient de hulpverlener zijn 
verplichtingen na te komen jegens de ouders of voogd.  
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De verplichtingen jegens een meerderjarige cliënt, die niet in staat kan worden geacht tot 
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dient de hulpverlener na te komen 
jegens de wettelijke vertegenwoordiger (d.w.z. de curator en de mentor), of, als de cliënt 
geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, jegens de persoon die door de cliënt schriftelijk 
gemachtigd is. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan behoren de 
verplichtingen te worden nagekomen jegens de echtgenoot of andere levensgezel van de 
cliënt, tenzij zodanige persoon dat niet wenst. Indien ook zodanige persoon ontbreekt, 
worden de verplichtingen nagekomen jegens een ouder, kind, broer of zus van de cliënt, 
tenzij deze persoon dat niet wenst (art. 7:465). 
 
Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) 
Deze wet regelt gedwongen opname en behandeling van mensen die lijden aan een 
psychische stoornis. 
Er zijn verschillende gronden en instrumenten om iemand gedwongen op te nemen. Zo 
moet gedwongen opname de laatste mogelijkheid zijn en moet er sprake zijn van gevaar 
veroorzaakt door een geestesstoornis. Dat iemand door een geestesstoornis een gevaar 
vormt voor zichzelf of zijn omgeving wordt ook wel het ‘gevaarscriterium’ genoemd.  
Centraal in de interne rechtspositieregeling van de Wet BOPZ staat het behandelplan. Dit 
plan moet op schrift worden gesteld. Zonder toestemming van de cliënt (of diens 
vertegenwoordiger) mag het niet worden uitgevoerd. Onvrijwillige opneming is geen 
vrijbrief voor onvrijwillige behandeling. De cliënt heeft het recht om behandeling te 
weigeren. Om ervoor te zorgen dat de cliënt op basis van voldoende informatie 
toestemming (informed consent) voor behandeling kan geven, moet de behandelaar de 
cliënt van begrijpelijke informatie voorzien.  
 
Een onvrijwillig opgenomen cliënt wordt onder het regime van de BOPZ als 
wilsbekwaam beschouwd, tenzij de behandelaar vaststelt dat hij deze bekwaamheid mist.  
Onder wilsbekwaamheid wordt verstaan het vermogen om de eigen belangen inzake 
behandeling te behartigen (‘in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter 
zake van de voorgestelde behandeling’). Een cliënt kan als wilsbekwaam worden 
beschouwd wanneer hij er blijk van geeft de informatie te hebben begrepen over zowel de 
aard van zijn gezondheidstoestand, de aard en het doel van het voorgestelde onderzoek of 
de voorgestelde behandeling, de aard en het doel van eventuele alternatieven, de te 
verwachten gevolgen en risico’s van het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde 
behandeling en de te verwachten gevolgen van het achterwege blijven van het onderzoek 
of de behandeling. Wanneer een cliënt één of meer van deze elementen niet blijkt te 
begrijpen, kan dit een aanwijzing zijn dat hij of zij op dat moment als wilsonbekwaam ter 
zake moet worden beschouwd.  
Aangetekend moet worden dat een dergelijke toestand geen blijvend persoonskenmerk is, 
maar zich van moment tot moment en van situatie tot situatie kan wijzigen. 
De ‘Handreiking voor de bepaling van wilsonbekwaamheid (voor de hulpverlener), versie 
2007’ richt zich primair op de bekwaamheid om beslissingen in aangelegenheden van 
immateriële aard te nemen. Dit kunnen beslissingen over onderzoek, verzorging, 
verpleging, behandeling of begeleiding zijn. Kortheidshalve worden deze beslissingen 
steeds 'behandelingsbeslissingen' genoemd. 
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Op momenten dat de behandelaar de cliënt niet in staat acht tot behartiging van diens 
eigen belangen, dan moet hij zich voor plaatsvervangende toestemming wenden tot de 
vertegenwoordiger van de cliënt. De wet schrijft voor welke personen als 
vertegenwoordiger in aanmerking komen.  
Wie de bekwaamheid van een cliënt moet beoordelen, is afhankelijk van de situatie. Bij 
behandelingsbeslissingen wordt de medische of andere indicatie altijd door de 
hulpverlener gesteld. Of de cliënt al dan niet bekwaam is om met zo'n beslissing in te 
stemmen, zal in beginsel ook door de hulpverlener, eventueel na overleg met (andere 
leden van) het behandelteam, worden beoordeeld. Wanneer de cliënt een curator heeft, is 
ook aan de curator zich een oordeel te vormen omtrent de wilsbekwaamheid ten aanzien 
van de concrete behandelingsbeslissing. Leidt deze beoordeling tot de conclusie dat de 
cliënt wilsonbekwaam moet worden geacht, dan is het aan de curator om al dan niet 
toestemming voor de desbetreffende behandeling te geven. Ook wanneer de cliënt een 
mentor heeft, is het aan de mentor zich een oordeel te vormen omtrent de 
wilsbekwaamheid ten aanzien van de concrete behandelingsbeslissing. 
 
Een behandelaar hoeft niet met een vertegenwoordiger in zee te gaan, als hij meent dat dit 
strijdig is met de ‘zorg van een goed hulpverlener’. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn 
als de beslissing van de vertegenwoordiger afbreuk doet aan het medisch belang van de 
cliënt. 
Als er hetzij met de cliënt, hetzij met diens vertegenwoordiger geen overeenstemming 
over het behandelplan te bereiken valt, kan er geen behandeling plaatsvinden. Dat geldt 
ook als cliënt of vertegenwoordiger de eenmaal gegeven toestemming weer intrekt.  
Het toestemmingsvereiste en recht om behandeling te weigeren zijn niet absoluut. De Wet 
BOPZ kent uitzonderingssituaties waarin dit vereiste of dit recht moet wijken voor andere 
belangen.  
 
Slechts bij uitzondering mag onder het regime van de Wet BOPZ tegen de wil van cliënt 
of vertegenwoordiger worden behandeld of mogen er middelen en maatregelen (M&M) 
worden toegepast. Deze uitzonderingssituaties worden in de wet omschreven.  
Voor dwangbehandeling geldt een aangescherpt gevaarscriterium: ‘voor zover dit 
volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de cliënt of anderen, voortvloeiende uit 
de stoornis van de geestvermogens, af te wenden’. Anders dan in de WGBO is daarbij 
niet van belang of de cliënt al dan niet wilsbekwaam is. Onder dwangbehandeling wordt 
verstaan het uitvoeren van een (deel van het) behandelplan zonder toestemming of bij 
verzet. De keuze van de middelen bij (dwang)behandeling wordt aan de behandelaar 
overgelaten. Deze moet zo min mogelijk inbreuk maken op de rechten van de cliënt. Ook 
moet de behandelaar steeds het doel (afwenden van ernstig gevaar) voor ogen houden. De 
middelen die hij toepast moeten wel in het schriftelijke behandelingsplan zijn 
opgenomen. Dwangbehandeling kent geen wettelijke maximumduur, al moet deze 
behandeling worden beëindigd wanneer het ernstig gevaar is geweken. 
Bij M&M gaat het om in principe eenmalig ingrijpen zonder behandeldoelstelling. 
Toegestane M&M zijn beperkt tot afzondering, separatie, fixatie, toediening van vocht 
en/of voeding en medicatie. De toepassing van M&M is gebonden aan een maximumduur 
van zeven opeenvolgende dagen. Wanneer deze langer dan zeven dagen moeten worden 
toegepast, moeten de M&M getoetst worden aan de regels van dwangbehandeling. 
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Wet mentorschap ten behoeve van meerderjarigen 
In de Wet ‘Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen’ staan de regels inzake het 
mentorschap. De kwestie van de wilsbekwaamheid speelt allereerst een rol bij de 
instelling van het mentorschap. De kantonrechter kan een mentorschap slechts instellen, 
indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk 
of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-
vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen (art. 1:450 BW). 
Tijdens het mentorschap is degene ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld 
onbevoegd rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding (art. 1:453). Met betrekking tot 
dergelijke rechtshandelingen wordt de betrokkene vertegenwoordigd door zijn mentor. 
De mentor is er echter wel toe gehouden de betrokkene zo veel mogelijk bij de vervulling 
van zijn taak te betrekken. 
De mentor bevordert dan ook dat de betrokkene rechtshandelingen en andere handelingen 
zelf verricht, indien deze tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat 
kan worden geacht (art. l :454). Ook nadat het mentorschap eenmaal is ingesteld, blijft de 
kwestie van de wilsbekwaamheid dus voortdurend van belang. Het is de taak van de 
mentor om tijdens het mentorschap de bekwaamheid van de betrokkene steeds opnieuw te 
blijven beoordelen.  
In het kader van doeltreffende, doelmatige en vraaggerichte zorg moet voor iedere patïent 
een zorgplan gemaakt en besproken worden. In het zorgplan worden  wensen, 
mogelijkheden behoeften en beperkingen van de cliënt genoteerd. Afspraken voor zorg en 
welzijn worden er in vastgelegd. Dit is een belangrijk punt waarbij de mentor de cliënt 
kan bijstaan en vertegenwoordigen. 
Bij de evaluatie van de Wet mentorschap werd opgemerkt dat het mentorschap 
meerwaarde heeft, “bijvoorbeeld in situaties waar voorheen geen of problematische 
belangenbehartiging (met name bij psychiatrische patiënten). Voor deze groep is de 
meerwaarde van het mentorschap duidelijker zichtbaar” (Oomens en van Zutphen, 1998). 
 
Regels rond het mentorschap  
Algemeen: Bij mentorschap verliest de persoon beslissingsbevoegdheid over zijn 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Er wordt een mentor benoemd die 
eerder genoemde bevoegdheid overneemt. In de uitvoering dient de mentor zoveel 
mogelijk de persoon te betrekken bij beslissingen. De betrokkene blijft 
handelingsbekwaam over zijn financiële zaken tenzij er bewindvoering is ingesteld. 
Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Het verschil is dat mentorschap is 
gericht op de persoonlijke zaken terwijl bewindvoering is gericht op de financiële zaken.  
Procedure: Het mentorschap dient aangevraagd te worden bij het kantongerecht. 
Aanvrager kan zijn de persoon, een familielid, de instelling of een combinatie. Aanvrage 
dient door met een standaard formulier ingediend te worden bij het kantongerecht. Er 
vindt vervolgens een zitting plaats waarbij de kantonrechter het mentorschap al of niet  
toewijzen.  
De Mentor: Er kan alleen een natuurlijke persoon benoemd worden door de 
kantonrechter. Dit zijn veelal familieleden, daarnaast is er een beperkt aantal die deze 
dienst aanbieden. Afgelopen jaar is er een aantal Stichtingen opgericht die een aanbod 
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ontwikkelen of al ontwikkeld hebben met vrijwilligers. Deze stichting zijn ontstaan met 
behulp van een stimuleringssubsidie van het Ministerie van VWS.  
Beloning: Professionele mentoren werken met het forfaitaire vergoedingssysteem. Bij 
overschrijding van de 125% norm wordt een machtiging bij de kantonrechter gevraagd. 
Indien de aanvrager een inkomen heeft op bijstandsniveau kan een vergoeding 
aangevraagd worden bij de bijzondere bijstand. De niet- professionele mentor kan een 
beroep doen op kostenvergoeding (geen loonkosten) bij de kantonrechter.  
Verantwoording: Jaarlijks dienen de mentoren via een verslag te rapporteren over het 
verloop van het mentorschap aan de kantonrechter. Dit wordt per nieuwe wet geregeld 
maar is nog niet overal verplicht. 
Opheffing: Kan alleen opgeheven worden door de kantonrechter. Dit dient aangevraagd te 
worden door betrokkene of mentor. Mentorschap eindigt bij overlijden van betrokkene of 
door overlijden van de mentor of bij ontslag van de mentor.  
 
Kosten van het mentorschap,  
Het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) doet 
aanbevelingen aan kantonrechters belast met de behandeling van mentorschapszaken. 
Voorstellen voor aanbevelingen doet de commissie Bewind en Familie, ingesteld door de 
voorganger van het LOVCK, het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK). Deze 
commissie B&F is belast met advisering op die terreinen aan het LOVCK, mede met het 
oog op gewenste uniformering in de rechtstoepassing binnen de verschillende sectoren. 
De commissie is aanspreekpunt voor kantonrechters voor vragen op haar werkgebied. De 
aanbevelingen omtrent de kosten van een mentor zijn de volgende: 
 
Tabel 2.1 Tarieven sinds 1 januari 2013 

Categorie  Tarief per jaar Tarief intake 

Familie mentor  291,50 - 

Professionele mentor  887,50 337 

Vrijwilliger onder contract MNN  1.020 386 
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Het tarief van de vrijwilliger is hoger, omdat hierbij de kwaliteitsborging is inbegrepen. 
De kosten voor mentorschap worden niet door de ziektekostenverzekeringen vergoed, 
maar moeten door de gementoreerde zelf worden betaald. Bijzondere Bijstand kan 
worden aangevraagd als de GGZ-cliënt een mentor wil, maar deze niet kan betalen. De 
Bijzondere Bijstand wordt aangevraagd bij Sociale Zaken van de gemeente. Of de 
gemeente de kosten vergoed is afhankelijk van de situatie van degene die de Bijzondere 
Bijstand aanvraagt. Tevens is het per gemeente verschillend welke bijzondere kosten zij 
vergoeden.2 
 

                                                      
2 Overeenkomstig de jurisprudentie van de CRvB met betrekking tot bewindvoering moet de noodzaak van het 
mentorschap in beginsel worden aangenomen als de rechter een mentor heeft benoemd. 
Dit betekent dat de kosten die noodzakelijk voortvloeien uit het mentorschap in beginsel ook als noodzakelijk moeten 
worden gezien en dientengevolge in aanmerking komen voor bijzondere bijstand 
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3 Methode 
 
 
 

3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende methoden die we hebben toegepast om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden. Achtereenvolgens komen aan de orde: het 
deskresearch en literatuur onderzoek, het vragenlijstonderzoek onder verschillende 
respondentgroepen en de focusgroepen die met vertegenwoordigers van betrokken 
partijen zijn gehouden.  
 
 

3.2 Desk research 
 
De eerste 4 weken van het onderzoek zijn besteed aan het bestuderen van de relevante 
literatuur. Aan de orde zijn gekomen: de opzet van het project ‘Mentorschap op Maat’ 
van MNN en het evaluatieverslag van de evaluatie van het project halverwege de looptijd. 
Daarnaast is informatie over de werving, opleiding, kwaliteitstoetsingskader  en 
begeleiding van de (aspirant) mentoren van MNN verzameld. 
Naast vrijwillige mentoren werken er ook professionele (betaalde) mentoren in de GGZ. 
Een deel van hen is aangesloten bij de NBPM (Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Professionele Mentoren). Over de NBPM is informatie verzameld m.b.t. de statuten, het 
beroepsprofiel, de taken en bevoegdheden, gedragscode, kwaliteitseisen, 
toetsingsprocedure lidmaatschap en de tarieven voor mentorschap. 
 
Er is ook literatuuronderzoek gedaan naar wet en regelgeving. Daarbij bleken vooral de 
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet Bijzonder Opneming 
in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ ) en de Wet inzake mentorschap ten behoeve van 
meerderjarigen relevante informatie te bevatten. 
 
Daarnaast is informatie verzameld uit diverse bronnen over de onderwerpen 
wilsonbekwaamheid, kosten verbonden aan het mentorschap, het verkrijgen van 
bijzondere bijstand, de cliëntenpopulatie en mentorschap. Een gesprek met de directeur 
van MNN en een gesprek met een vrijwillige mentor zorgden voor een verdere verdieping 
en verlevendiging van de reeds verzamelde informatie. 
 
 

3.3 Vragenlijst onderzoek 
 
Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende informanten benaderd 
met een schriftelijke vragenlijst. Deze informanten zijn (vertegenwoordigers van) GGZ 
instellingen, coördinatoren van regionale stichtingen van MNN, vrijwillige mentoren, 
professionele mentoren en persoonlijke begeleiders van cliënten in een GGZ instelling. 
Iedere cliënt binnen een GGZ-instelling heeft een hulpverlener die als persoonlijk 
begeleider is aangemerkt. 
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Een aantal van deze informanten werd op een getrapte wijze benaderd. Vrijwillige 
mentoren werden benaderd via de coördinatoren van regionale stichtingen MNN, 
professionele mentoren via de voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging van 
Professionele Mentoren (NBPM). Persoonlijke begeleiders werden benaderd via een 
mentor, die hun cliënt bijstond. Figuur maakt dit duidelijk, inclusief de respons die we 
verkregen. 
Figuur 1: stroomdiagram van de dataverzameling via vragenlijsten 
 
 GGZ-instellingen 

(vragenlijst GGZ-
instellingen) 

Regionale Stichtingen 
MNN 
(vragenlijst coördinatoren) 

NBPM 

N 98 17 ↓  ↓ 
N respons 53 11 ↓  ↓ 
  Vrijwillige mentoren 

(vragenlijst mentoren) 
 ↓ 

Professionele mentoren 
(vragenlijst mentoren) 
 ↓ 

N respons  39 ↓ 10 ↓ 
  Begeleiders GGZ-cliënten 

(vragenlijst begeleiders) 
Begeleiders GGZ-cliënten 
(vragenlijst begeleiders) 

N respons  20 5 
 
Van de 98 benaderde GGZ-instellingen reageerden er 53 (54%). Van de 17 benaderde 
regionale stichtingen MNN reageerden er 11(64%). De 11 reagerende regionale 
stichtingen MNN leidden tot een respons van 39 vrijwillige mentoren. Via deze 39 
vrijwillige mentoren ontvingen we 20 vragenlijsten van begeleiders van cliënten binnen 
de GGZ. Vragenlijsten voor professionele mentoren werden uitgedeeld door de voorzitter 
van de beroepsvereniging tijdens een landelijke bijeenkomst. We ontvingen 10 
vragenlijsten van professionele mentoren die weer leidden tot 5 vragenlijsten van 
begeleiders. 
 
Er zijn vier verschillende vragenlijsten ontwikkeld, met de volgende doelstelling en 
inhoud. 
 
Vragenlijst voor GGZ -instellingen 
Via GGZ-instellingen wilden we weten hoeveel wilsonbekwame cliënten daar verblijven 
en hoe zij worden vertegenwoordigd.  
De GGZ-instellingen zijn benaderd via het ledenbestand van GGZ-Nederland. Een aantal 
instellingen zijn direct buiten beschouwing gelaten, omdat zij alleen ambulante cliënten 
hadden; als onderzoekers namen we aan dat  wilsonbekwaamheid en mentorschap geen 
rol van betekenis zouden spelen bij deze groep. Zodoende is 98 instellingen een 
vragenlijst toegestuurd. Van de 98 instellingen die een vragenlijst hebben ontvangen is 
door 53 instellingen gereageerd. 
  



Mentorschap op maat in de GGZ, NIVEL 2013 21 

Met behulp van deze vragenlijst is geïnventariseerd  
• hoeveel cliënten in de instelling verblijven, die wel eens als wilsonbekwaam 

kunnen worden aangemerkt, 
• of deze cliënten door iemand vertegenwoordigd worden,  
• en zo ja door wie deze cliënten vertegenwoordigd worden (door de familie of een 

professionele- of vrijwillige mentor.  
Deze vragenlijst is verstuurd op 20 november 2012. 
 
Vragenlijst coördinatoren regionale stichtingen MNN 
De regionale stichtingen MNN zijn benaderd om vast te stellen hoeveel vrijwillige 
mentoren ten behoeve van GGZ-cliënten worden ingezet en wat de knelpunten zijn die 
daarbij ervaren worden.  
De coördinatoren van MNN zijn benaderd met behulp van een namen- en adressenlijst 
verschaft door de directeur van MNN. Er zijn 17 regionale stichtingen MNN van wie de 
coördinator(en) een vragenlijst hebben ontvangen. Van 11 regionale stichtingen MNN is 
een ingevulde vragenlijst retour gezonden.  
 
Met deze vragenlijst is informatie verzameld over  

• het aantal GGZ-cliënten bij de regionale stichtingen van MNN  
• de knelpunten die zich bij de uitvoer van het mentorschap aan GGZ-cliënten 

voordeden 
• Tevens is deze vragenlijst gebruikt om contact te leggen met vrijwillige mentoren 

voor het toezenden van een vragenlijst. 
Deze vragenlijst is verstuurd op 7 januari 2013. 
 
Vragenlijst Mentoren 
Via de mentoren wilden we informatie krijgen over de omvang van de activiteiten van 
een mentor, de achtergrond van de mentoren, de ervaringen van mentoren met 
begeleiders in de GGZ en GGZ-instellingen en de begeleiding die mentoren krijgen. 
De vrijwillige mentoren zijn benaderd via de coördinatoren van MNN, de professionele 
mentoren via de voorzitter van de NBPM. Er zijn reacties ontvangen van 39 vrijwillige 
mentoren en 10 professionele mentoren. 
 
Met deze vragenlijst werd informatie verzameld over  

• het aantal GGZ-cliënten van de mentor,  
• de achtergrond van de mentor,  
• ervaring met de begeleiding door MNN respectievelijk de NBPM 
• ervaring met het samenwerken met hun GGZ-cliënt(en) en de instellingen waar 

de cliënt woont 
• tijdsinvestering in het mentorschap.  
• Tevens is deze vragenlijst gebruikt om contact te leggen met de persoonlijke 

begeleider van de cliënt(en) van de mentor 
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Vragenlijst Persoonlijke begeleiders van GGZ-cliënten 
De persoonlijke begeleiders van GGZ-cliënten zijn benaderd om hun visie op het 
mentorschap te verkrijgen.  
De vragenlijsten aan de persoonlijke begeleiders werden doorgestuurd door de benaderde 
mentoren. Via vrijwillige mentoren zijn 20 ingevulde vragenlijsten ontvangen, via 
professionele mentoren ontvingen we er 5. 
  
De volgende aspecten kwamen in de vragenlijst aan persoonlijke begeleiders in de GGZ 
aan de orde: 

• gepercipieerde tevredenheid cliënt met mentor 
• tevredenheid persoonlijke begeleider met mentor 
• positieve aspecten mentorschap volgens persoonlijk begeleider 
• negatieve aspecten mentorschap volgens persoonlijk begeleider. 

 
 

3.4 Focusgroepen 
 
De informatie uit de ingevulde vragenlijsten vroeg met betrekking tot een aantal 
onderwerpen om nadere toelichting. Deze onderwerpen zijn, gerangschikt onder drie 
thema’s, besproken tijdens twee focusgroep-gesprekken. De drie thema’s waren: 
 

1. Voor welke cliënten is mentorschap wenselijk en wie zou dat moeten bepalen. 
2. Kenmerken van goed mentorschap 
3. Uitvoerbaarheid en obstakels van goed mentorschap 

 
Bij het samenstellen van de focusgroepen is er naar gestreefd dat er van verschillende 
betrokkenen een vertegenwoordiger in de focusgroep zat. Er zijn geen GGZ-cliënten 
benaderd omdat zij te kwetsbaar zijn om aan dit soort gespreksgroepen deel te nemen. 
Gepoogd is om de eerste focusgroepen samen te stellen uit mensen die direct met GGZ-
cliënten te maken hebben en de tweede focusgroep uit mensen die specialistische kennis 
hebben m.b.t. het mentorschap op het gebied van recht en wetgeving, diagnostiek, 
mentorschap en zorg en begeleiding. 
Het eerste focusgroep gesprek werd gehouden met uiteindelijk vijf personen: drie 
coördinatoren van de regionale stichtingen MNN, één vrijwillige mentor en één 
teamleider uit een grote GGZ-instelling (twee vrijwillige mentoren en één persoonlijke 
begeleider hadden vlak voor het gesprek afgebeld).  
Het tweede focusgroep gesprek werd gehouden met de directeur van MNN, een 
professionele mentor en tevens medeoprichter van de NBPM, een wetenschapper met 
deskundigheid op het gebied van curatele en mentorschap, een verpleegkundig specialist 
uit een groot psychiatrisch centrum en een coördinator van het Centrum voor Consultatie 
en Expertise. 
 
De deelnemers aan de focusgroepen zijn vervolgens als volgt benaderd: 
Aan de respondenten van de vragenlijsten voor mentoren en persoonlijke begeleiders was 
aan het einde van de vragenlijst gevraagd of zij eventueel wilden meewerken aan een 
later te houden focusgroep-gesprek. Dit leverde geïnteresseerden van de kant van de 
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vrijwillige mentoren en persoonlijke begeleiders. Helaas waren enkele professionele 
mentoren verhinderd door privé omstandigheden. Via de voorzitter van de NBPM is toch 
een professionele mentor bereid gevonden om aan het focusgroep-gesprek deel te nemen. 
De coördinatoren van de regionale stichtingen MNN zijn direct benaderd met de vraag of 
zij wilden deelnemen aan een focusgroep-gesprek. Dit leverde voldoende coördinatoren 
op voor het focusgroep-gesprek. 
 
Naar aanleiding van de vragenlijsten aan de GGZ-instellingen zijn contacten gelegd met 
diverse directeuren, managers en specialisten uit de GGZ zorg. Enkele van deze contacten 
zijn later benaderd met de vraag of zij of een collega met specifieke kennis van het 
mentorschap wilden meewerken aan een focusgroep gesprek.  
 
De focusgroep-gesprekken zijn opgenomen met audioapparatuur en daarna samengevat in 
een verslag. Dit verslag is geautoriseerd door de deelnemers. 
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4 Het mentorschap in de praktijk 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het mentorschap in de praktijk gestalte krijgt. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van uitspraken uit de focusgroepen en van de kengetallen 
over het mentorschap, zoals die uit de vragenlijsten naar voren kwamen. 
 
 

4.1 Focusgroepen 
 
De onderstaande kenschets is gebaseerd op wat is opgetekend tijdens de twee 
focusgroepen. 
De kern van het mentorschap is, voor zowel de vrijwillige mentor als de professionele 
mentor, het behartigen van de zorgbelangen van hun cliënt. Zo mogelijk moeten zij de 
wilsbekwaamheid van de cliënt bevorderen.  
 
De manier waarop het mentorschap wordt uitgeoefend is afhankelijk van de cliënt. Er zijn 
cliënten die niets van een mentor willen weten. In hun geval bestaat de meerwaarde van 
de mentor uit het bewaken van het behandel- en zorgproces en het vertegenwoordigen 
van de cliënt bij het nemen van besluiten over zorg en behandeling. Er zijn ook cliënten 
die de relatie met de mentor, eventueel na enige tijd, wel waarderen. In een dergelijke 
relatie tussen mentor en cliënt kan ook een vertrouwensrelatie worden opgebouwd. De 
mentor heeft zo ook mogelijkheden om de wilsbekwaamheid van de cliënt te helpen 
bevorderen en de cliënt te helpen bij het verkrijgen van meer regie over diens eigen leven. 
Want dit is eigenlijk altijd het doel van het mentorschap, uiteraard binnen de grenzen van 
het mogelijke. 
 
Bij de manier waarop het mentorschap wordt uitgeoefend spelen financiën en beschikbare 
tijd een rol belangrijke rol. 
De professionele mentor is van de inkomsten van zijn mentorschap afhankelijk. Een 
professionele mentor heeft daarom ook een groot aantal cliënten. De tijd die hij aan het 
mentorschap kan besteden is gering. Het tarief van een professionele mentor voorziet 
gemiddeld in 16 uur voor zijn mentoraat en hij bezoekt zijn cliënt meestal minder dan 8 x 
per jaar. Bij de cliënten die zeggen geen behoefte te hebben aan een mentor en aan het 
opbouwen van een vertrouwensband met de mentor past professioneel mentorschap het 
best. De professionele mentor is vooral een procesbewaker. Bij procesbewaking is er 
geen of weinig contact met de cliënt.  
De vrijwillige mentor voert het mentorschap uit omdat hij zich daartoe persoonlijk 
gemotiveerd voelt. Een vrijwillige mentor heeft meestal één of twee cliënten en veel meer 
tijd om aan zijn cliënt te besteden. Hij doet het mentorschap vrijwillig en krijgt alleen zijn 
onkosten vergoed. Een vrijwillige mentor bezoekt minimaal één x per maand, maar 
meestal om de week en soms elke week zijn cliënt. Bij de vrijwillige mentor bestaat 
meestal de behoefte om contact met de cliënt op te bouwen en dat de cliënt zijn 
mentorschap waardeert. Procesbegeleiding wordt slechts een enkele keer geambieerd 
door vrijwillige mentoren. 
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De professionele mentor werkt in principe zelfstandig. Bij behoefte aan advies vraagt hij 
op eigen initiatief advies aan iemand uit zijn netwerk of bij een instantie. Hij kan gebruik 
maken van deskundigenadvies, intervisie, weblog, email en intercollegiale toetsing. 
De vrijwillige mentor werkt ook zelfstandig, maar is ‘ingebed’ in de structuur van MNN. 
De vrijwillige mentor wordt geworven en geselecteerd door de coördinator van een 
regionale stichting van MNN. Hij volgt een basiscursus en themadagen voor bijscholing. 
Hij kan altijd begeleiding van de coördinator krijgen en er zijn ook intervisiegroepen 
waar hij aan kan deelnemen. Er zijn bij de vrijwillige mentor meer mensen die meekijken 
naar hoe de mentor zijn werk doet dan bij de professionele mentor. 
 
Van een goed mentor wordt gesproken als: 

• hij als gesprekspartner van de behandelaars weet waar de behandelaar het over 
heeft, zodat hij als mentor de cliënt kan steunen met de juiste informatie. 

• hij voldoende kennis heeft of weet te vergaren om het ziektebeeld en 
behandelingsmogelijkheden van zijn cliënt te begrijpen. 

• hij impopulaire beslissingen durft te nemen wanneer dat nodig is, maar 
tegelijkertijd probeert zo min mogelijk impopulaire beslissingen te doen.  

• hij vaardigheden heeft om af te stemmen en samen te werken met de cliënt, het 
behandelteam, verzorgers en indien van toepassing met de familie van de cliënt 

• hij voldoende geduld heeft om met de stress, de angst, het wantrouwen en de 
chaos om te gaan van iemand die ernstig psychiatrisch ziek is. 

• hij voldoende tact en diplomatie in huis heeft om vertrouwen van zijn cliënt te 
verkrijgen en te behouden. 

 
Professioneel mentorschap start vaak pas als er een opdracht van de kantonrechter voor 
is. ‘Dit mentorschap is vaak tegen de wil van de cliënt, en desondanks krijgt de cliënt de 
kosten voor het mentorschap gewoon op zijn ’bord’’ [professionele mentor]. De 
professionele mentor is zo wel verzekerd van inkomsten vanaf het begin van zijn 
mentorschap. Wat betreft de samenwerking met de cliënt zit de professionele mentor 
daardoor wel meteen in een lastige hoek.  
MNN en de vrijwillige mentor zijn er voorstander van dat de cliënt positief kiest voor de 
mentor. Het is dan niet productief om het mentorschap bij de rechter af te dwingen terwijl 
de cliënt dit zelf (nog) niet wil. Daarom gaat aan het vrijwillige mentorschap een 
kennismakingsperiode vooraf. Hier wordt echter niet voor betaald. Soms duurt het een 
lange tijd van kennismaking tot een cliënt de mentor gaat waarderen en wensen. En soms 
moet na die lange kennismakingsperiode toch onder ogen gezien worden dat het niet gaat 
werken tussen de mentor en de cliënt. In dat geval heeft de vrijwillige mentor en MNN 
veel tijd en energie aan de cliënt besteed, maar heeft deze investering geen inkomsten 
opgeleverd. 
Het hangt van de achtergrond van de cliënt af welke kennis en vaardigheden nodig zijn 
voor goed mentorschap. De professionele mentor met veel cliënten heeft de mogelijkheid 
om door zijn diversiteit aan cliënten brede ervaring op te doen. 
De vrijwillige mentor wordt gekoppeld aan de cliënt door de coördinator van de regionale 
stichting MNN. De coördinator kan zo goed mogelijk matchen, maar is daarbij ook 
beperkt door het aanbod van vrijwillige mentoren. Daarnaast blijft de kans aanwezig dat, 
ook al lijkt de match op papier perfect, hij in de praktijk niet werkt. En evenzo dat een 
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match die gemaakt wordt omdat het de enige mogelijkheid is weer heel goed uitpakt in de 
praktijk. 
 
Voorbeeld: Het behandelteam van de teamleider uit de GGZ-instelling had voor een 
vrouw van 28 jaar die misbruikt was in het verleden, een mentor aangevraagd. Daarbij 
had het team de voorkeur voor een vrouw van rond de 40 jaar uitgesproken. De cliënte 
krijgt echter als mentor een man van 65 jaar. Deze mentor sloot niet goed aan bij de 
cliënt. Na enige tijd werd de mentor ziek en moest een nieuwe mentor aangewezen 
worden. Dit was weer een man van in de 60 i.p.v. een vrouw van rond de 40 jaar.  
De wens om een vrouw van rond de 40 jaar kon niet worden gehonoreerd, omdat MNN 
geen vrouwelijke mentor beschikbaar had. 
 
 Soms maak je met de beste bedoelingen een verkeerde match [coördinator MNN]. Als 
voorbeeld noemt ze een Marokkaanse vrouw voor wie een mentor werd gezocht. Men 
zocht en vond de passende mentor: een Marokkaanse vrouw van ongeveer dezelfde 
leeftijd die zowel Marokkaans als Nederlands sprak. De match werkte absoluut niet. 
Daarna kreeg de vrouw een nieuwe mentor: een man van Nederlandse afkomst, 20 jaar 
ouder en de Marokkaanse taal niet machtig. Dit contact liep prima. 
 
 

4.2 Kengetallen afkomstig uit de vragenlijsten van vrijwillige- en professionele 
mentoren 
 
In tabel 4.1 staan een aantal kengetallen van de mentoren uitgesplitst naar de groep 
vrijwillige mentoren en de groep professionele mentoren. Deze gegevens zijn afkomstig 
van de vragenlijsten die mentoren invulden. De gemiddelde leeftijd van de vrijwillige 
mentoren is 5 jaar hoger ligt  (61 jr.) dan die van de professionele mentoren (56 jr.).  Het 
aantal cliënten dat een vrijwillige mentor gemiddeld begeleidt  (1,15) is veel lager dan het 
aantal dat de professionele mentor begeleidt  (25).  
Het percentage mannen en vrouwen onder de mentoren is gelijk. Zowel bij de 
professionele- als bij de vrijwillige mentoren is de man-vrouw verhouding fifty-fifty. 
Het opleidingsniveau van de vrijwillige mentor varieert meer dan van de professionele 
mentor. Alle professionele mentoren hebben minimaal een HBO opleiding, wat 
verklaarbaar is uit het feit dat een professionele mentor alleen lid kan worden van de 
NBPM, als zijn opleidingsniveau hoog is. Van de professionele mentoren heeft 70% in 
het verleden in de gezondheidszorg gewerkt en van de vrijwillige mentoren is 43%.  
Bij de vrijwillige mentoren heeft bijna 5/6 van de cliënten die in de afgelopen twee jaar 
contact had met de mentor nog steeds contact met de vrijwillige mentoren. Bij de 
professionele mentor heeft 7/8 van de cliënten die in de afgelopen 2 jaar contact had met 
de mentor nog steeds contact met de professionele mentoren.  
Bij 23% van de cliënten van de vrijwillige mentoren en bij 37% van de cliënten van de 
professionele mentoren zijn de kosten van het mentorschap een probleem dat niet 
gemakkelijk was op te lossen.  
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Tabel 4.1 Achtergrond gegevens van vrijwillige en professionele mentoren 
 Vrijw. mentoren Prof. mentoren 

N 39 10 

Kenschets mentoren   

Gemiddelde leeftijd (min – max) 61 jr. (34- 81) 56 jr. (47- 63) 

Aantal (%) vrouwen 20  (51%) 5    (50%) 

Aantal (%) mannen 19  (49%) 5    (50%) 

   

Aantal (%) opleiding laag 5  (13%) 0      (0%) 

Aantal (%) opleiding middel 6  (16%) 0      (0%) 

Aantal (%) opleiding hoog 27  (71%) 10  (100%) 

   

Aantal (%) gewerkt in zorgsector 16  (43%) 7    (70%) 

Kenschets cliënten   

Aantal cliënten afgelopen 2 jaar (gem; min-max) 54 (1,38; 1 – 4) 255 (25,5; 2 – 45) 

Aantal cliënten geen contact meer 9 31 

% cliënten alleen kennisgemaakt 3 7 

% cliënten gestopt na kennismaking 1 3 

% cliënten gestopt in afwachting  toekenning 
mentorschap 

2 3 

% cliënten gestopt na toekenning mentorschap 2 6 

% cliënten waarbij kosten geen probleem zijn 77% 60% 

% cliënten waarbij probleem kosten is opgelost 10% 1% 

% cliënten waarbij kosten een probleem zijn, al dan 
niet opgelost m.b.v. de bijzondere bijstand 

23% 37% 

 
 

4.3 Conclusie 
 
Er is een duidelijk onderscheid tussen de vrijwillige en de professionele mentor. Dit komt 
tot uiting in het aantal cliënten dat men onder de hoede heeft, in de hoeveelheid tijd die 
men te besteden heeft aan de cliënt en in de wijze waarop naar het mentorschap wordt toe 
gegroeid.  
Eenmaal ontstane matches zijn na twee jaar voor bijna 85% nog steeds van kracht. 
Matches verdwijnen door overlijden van de cliënt of door ingrijpen van de familie. Bij de 
vrijwillige mentoren is het contact tussen mentor en cliënt in negen (van de 54) gevallen 
verbroken door het gedrag van de cliënt of omdat de mentor het opgaf. Bij professionele 
mentoren zijn 31 (van de 253) matches opgeheven omdat de status van de cliënt door de 
kantonrechter werd gewijzigd. 
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5 Wat is de behoefte aan mentorschap in de GGZ en in 
hoeverre wordt aan die behoefte voldaan? 
 
 
 

5.1 Inleiding 
 
Inzicht in de behoefte aan mentoren in de GZZ verkregen we uit drie bronnen. In de 
vragenlijst onder GGZ-instellingen vroegen we om een schatting te maken van het aantal 
opgenomen wilsonbekwame cliënten (de groep waarop het mentorschap met name van 
toepassing zou zijn) en daarbinnen om de mate waarin de belangen van deze mensen door 
iemand vertegenwoordigd werden. Dit zou een eerste indicatie kunnen geven van het 
aantal psychiatrisch opgenomen cliënten voor wie mentorschap wenselijk zou zijn terwijl 
dat niet gerealiseerd was.  
In de schriftelijke ondervraging van coördinatoren van de Regionale Stichtingen die lid 
zijn van MNN is stilgestaan bij mogelijke belemmeringen in de uitvoering van het 
mentorschap en hieronder werd ook op de mogelijke behoefte aan mentorschap ingegaan. 
Ten slotte is het onderwerp aan de orde gekomen in de focusgroep bijeenkomsten. Over 
ieder van deze drie bronnen rapporteren we in het onderstaande 
 
 

5.2 Behoefte en invulling zoals GGZ-instellingen dit percipiëren 
 
Van de 98 GGZ-instellingen die een vragenlijst hadden ontvangen hebben 45 instellingen 
niet gereageerd, ook niet na ontvangst van de herinneringsbrief. Van de 53 instellingen 
die wel hadden gereageerd waren: 

• 16 instellingen die wel met (soms/tijdelijk) wilsonbekwame cliënten te maken 
hadden, maar die niet tot de doelgroep van het onderzoek behoorden, in de zin 
dat ze niet langdurig in een instelling verblijven. Het ging hierbij om instellingen 
met diensten voor kinderpsychiatrie, dagbehandeling, ambulante behandeling en 
consultatie. 

• 37 instellingen waarvan de cliënten wel tot de doelgroep behoren. Van deze 
instellingen waren: 

− 7 instellingen waar geen wilsonbekwame cliënten verbleven 
− 16 instellingen waar wel (soms/tijdelijk) wilsonbekwame cliënten verbleven 
− 14 instellingen die geen schatting konden maken hoeveel wilsonbekwame 

cliënten er verbleven 
 
Uit veel reacties bleken dat instellingen geen gegevens bijhouden over het al of niet 
wilsbekwaam zijn van hun cliënten. Dit is op zich al lastig omdat dit geen constante 
toestand hoeft te zijn. Bovendien is de informatie, zo die er is, decentraal verspreid. Bij de 
diverse afdelingshoofden moest gevraagd worden wat het aantal wilsonbekwamen op hun 
afdeling was en hoe deze cliënten vertegenwoordigd waren. 
 
We baseren onze schatting van de wijze waarop mensen vertegenwoordigd worden op 
momenten dat ze niet wilsbekwaam zijn op de schattingen van de 23 instellingen die aan 
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konden geven hoeveel van hun cliënten als “wilsonbekwaam” konden worden 
aangemerkt en hoe dezen vertegenwoordig waren. 
In tabel 5.1 staat een overzicht van het aantal langdurig opgenomen cliënten, het aantal 
wilsonbekwamen en de wijze waarop deze vertegenwoordigd zijn van de 23 instellingen 
waar het aantal wilsonbekwame cliënten ongeveer bekend was.  
 
In deze 23 GGZ instellingen verbleven in totaal 4680 cliënten langdurig (langer dan 3 
maanden) i.v.m. ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek. Van hen werden  
er 868 als “wilsonbekwaam” aangemerkt. Van de 868 wilsonbekwame cliënten werden 
412 (47%) vertegenwoordigd door familie en 242 ( 28%) door een mentor, waarvan 174 
(20%) door een professionele mentor en 68  (7%) door een vrijwillige mentor. 74 (9%) 
van de wilsonbekwame cliënten werd niet vertegenwoordigd, maar hadden dit ook niet 
nodig en 140 (16%) wilsonbekwame cliënten werden niet vertegenwoordigd, maar 
zouden hier wel baat of behoefte aan hebben volgens de respondenten. 
 
Tabel 5.1 Aantal wilsonbekwame cliënten in 16 GGZ-instellingen en hun 
 vertegenwoordiging 

23 GGZ-instellingen met bekend aantal wilsonbekwamen Aantal 
Cliënten 

Percentages 

Aantal langdurig opgenomen cliënten met ernstige psychische/psychiatrische 
problematiek 

4680 100% 

Aantal wilsonbekwamen 868 19% 

   

Vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten 868 100% 

Waarvan: door familie 412 47% 

Waarvan: door professionele mentor 174 20% 

Waarvan: door vrijwillige mentor 68 7% 

Waarvan: niet vertegenwoordig, maar heeft die vertegenwoordiging wel nodig 140 16% 

Waarvan: niet vertegenwoordigd en heeft dit ook niet nodig 74 9 % 

 
Op basis van de reagerende GGZ-instellingen concluderen we dat 16% van de mensen die 
als “wilsonbekwaam” worden aangemerkt eigenlijk door een mentor vertegenwoordigd 
zou moeten worden terwijl er in feite niets voor die persoon geregeld is. De meeste 
anderen zijn vertegenwoordigd, vaak door familie, soms door een professionele mentor, 
en in 7% van de gevallen door een vrijwillige mentor.  
 
140 Cliënten zijn niet vertegenwoordigd, terwijl dat wel gewenst zou zijn. Gezien de 
respons op onze vragenlijsten hebben we met de 23 instellingen waar men een schatting 
kon maken ongeveer een kwart tot een derde van alle instellingen met wilsonbekwame 
mensen bereikt, dus we schatten dat er ongeveer 420 á 560 cliënten opgenomen zijn in 
instellingen die niet vertegenwoordigd zijn, maar voor wie dat eigenlijk wel gewenst is 
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Eén van de geneesheerdirecteuren van een kliniek voor kinderpsychiatrie maakte melding 
over behoefte aan mentorschap in de kinderpsychiatrie. Zij vertelde dat er soms grote 
problemen bestaan bij de behandeling van kinderen van ouders met een verstandelijke 
beperking of ernstige psychische/psychiatrische problematiek. Ook de behandeling van 
kinderen van ouders uit een cultuur die erg verschilt van de Nederlandse cultuur is soms 
erg slecht uit te voeren. De behandeling van deze kinderen loopt veel vertraging op of is 
soms onmogelijk, omdat de ouders niet in staat zijn de situatie van hun kind te overzien 
en daardoor ook niet de juiste of in het geheel geen besluiten voor hun kind weten te 
nemen. De vraag is of voor deze ouders een mentor ook gewenst zou zijn.  
 
 

5.3 De behoefte aan mentoren volgens de coördinatoren MNN 
 
De coördinatoren van de regionale stichtingen MNN gaven hun mening over de behoefte 
aan GGZ-mentoren aan de hand van twee geformuleerd knelpunten. 
Knelpunt: er zijn te weinig mentoren voor GGZ-cliënten 
Van de elf regionale stichtingen MNN geven vier coördinatoren aan dat er te weinig 
mentoren zijn voor GGZ cliënten. Zes coördinatoren zijn hier neutraal over en één 
coördinator zegt dat het beschikbare aantal mentoren voor GGZ cliënten geen knelpunt is. 
 
Knelpunt: er is weinig vraag naar mentoren voor GGZ-cliënten 
Van de elf regionale stichtingen MNN zeggen vier coördinatoren dat er weinig vraag is 
naar GGZ mentoren, één coördinator is hierover neutraal en zes coördinatoren zeggen dat 
er wel degelijk vraag is naar GGZ mentoren  
 
Samengevat: de coördinatoren van de stichtingen MNN hebben in meerderheid de indruk 
dat er wel een vraag naar mentoren bestaat en dat er eerder te weinig dan te veel mentoren 
zijn. 
 
 

5.4 Behoefte aan mentoren zoals die in de focusgroep-gesprekken naar voren is 
gekomen 
 
In de focusgroepen werd aangegeven dat mentorschap wenselijk is voor GGZ-cliënten die 
de regie niet over hun eigen leven kunnen voeren. Zij stellen dat dit geldt voor GGZ 
cliënten die zijn opgenomen, maar eigenlijk nog eerder voor GZZ cliënten die niet (meer) 
zijn opgenomen.  
 
‘Op de afdeling waar ik werk is een 28 jarige vrouw met een IQ tussen 70 en 80 
opgenomen. Deze vrouw is op meerder manieren misbruikt, heeft in de prostitutie gezeten 
en is verslaafd geweest. Gedurende haar 3 jaar durende opname is zij losgeweekt van dit 
hele systeem. Over enige tijd zal zij worden ontslagen. Binnen de familie is gekeken of 
iemand haar kon steunen en vertegenwoordigen. Dit bleek niet mogelijk te zijn. Na 
ontslag kan de instelling geen zorg meer verlenen aan deze vrouw, omdat daar geen geld 
voor is. Haar IQ is net te hoog om steun of zorg op basis van de verstandelijk 
gehandicapte zorg te kunnen krijgen. Steun en een vangnet zijn noodzakelijk om te 
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voorkomen dat zij terugvalt in situaties waarin zij misbruikt wordt en weer verslaafd 
raakt. Zonder steun in de situatie buiten de instelling is het wachten tot het fout gaat en ze 
dermate decompenseert dat zij weer wordt opgenomen.’ [teamleider GGZ-instelling] 
 
Wat betreft de opgenomen cliënten gaat het om cliënten die zelf een mentor willen, omdat 
ze het inzicht hebben dat ze iemand nodig hebben of merken dat tijdens de 
kennismakingsperiode de mentor hun goed doet. De waarde van de mentor ligt dan in het 
feit dat de mentor de cliënt helpt bij het regelen van zaken rond de zorg en het nemen van 
beslissing rond zorgvragen. Daarnaast helpt de mentor de cliënt om sociaal en 
maatschappelijk wat beter te functioneren. 
 
Een coördinator van een regionale stichting MNN vertelde over een aanvraag voor een 
mentor voor een cliënt die een auto-ongeluk had gehad, met niet aangeboren hersenletsel 
tot gevolg. Zijn vrouw en kinderen hadden hem jaren in de thuissituatie verzorgd. Na 
jaren wilden zij de zorg overgedragen aan een instelling. De man voelde zich daardoor 
erg alleen en in de steek gelaten. De mentor van MNN is zijn vertrouwenspersoon en 
belangenbehartiger geworden. 
 
Er zijn ook GGZ-cliënten in de instellingen die geen mentor willen. Als bij deze GGZ-
cliënten bovendien het inzicht ontbreekt dat zij hun eigen situatie en/of die van hun 
omgeving ernstig schade toebrengen door het weigeren van elk besluit over hun eigen 
behandeling is een mentor gewenst. De mentor kan dan als vertegenwoordiger van de 
cliënt helpen zorg en behandeling mogelijk te maken om zo de situatie voor zijn cliënt te 
verbeteren. Dit soort gedwongen mentorschap wordt bijna altijd uitgevoerd door 
professionele mentoren. 
 
Mentorschap is ook zeker wenselijk voor GGZ-cliënten die de regie over hun eigen leven 
slecht kunnen voeren en die niet gedwongen (meer) zijn opgenomen. Zeker met het 
huidige beleid in de GGZ zullen veel cliënten eerder uit de kliniek worden ontslagen dan 
voorheen. Daarnaast is een cliënt die niet gedwongen is opgenomen vrij om zelf met 
ontslag te gaan. Een mentor die reeds een vertrouwensband met de cliënt heeft 
opgebouwd in de kliniek kan, ook na het ontslag van de GGZ cliënt, in de gaten houden  
hoe het met zijn of haar cliënt gaat. Buiten de kliniek moeten GGZ–cliënten veel zelf 
regelen. Het gaat om gewone zaken, als het regelen van bezigheden en contacten, 
huishouding en boodschappen. Voor de GGZ-cliënt komt daarbij het regelen van hulp, 
het afstemmen van die hulp, het zich houden aan bepaalde leefregels en het vermijden 
van bepaalde contacten en/of gewoontes. Voor iemand die niet goed de regie over zijn 
eigen leven kan voeren is dit veel gevraagd.  
Behalve dat de mentor zijn cliënt kan helpen bij het regie houden over zijn leven buiten 
de kliniek, kan de mentor ook hulp en zorg inschakelen als het niet goed gaat met zijn 
cliënt. 
 
Uit de focusgroep gesprekken komt naar voren dat er wel goede matches zijn tussen 
mentor en GGZ-cliënt, maar dat er geen structuur bestaat die er voor zorgt dat er 
gescreend wordt op wilsonbekwame GGZ-cliënten die een mentor nodig hebben. Ook is 
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er nog geen structuur die kwaliteitseisen aan de GGZ-mentor stelt of zijn werk toetst aan 
vastgestelde normen. MNN heeft wel een algemene kwaliteitsborging. 
 
 

5.5 Conclusie 
 
Vanuit de onderzoeksopdracht is het onderzoek met name gericht geweest op de 
opgenomen GGZ-cliënten en daarbinnen op het deel van de cliënten die als 
wilsonbekwaam gekenschetst zou kunnen worden. Voor dit segment geldt dat dit een 
relatief klein deel van de binnen de GGZ opgenomen cliënten betreft. Uit de opgave die 
we in ons onderzoek konden verkrijgen blijkt dat het merendeel van deze wilsonbekwame 
opgenomen cliënten vertegenwoordigd wordt door familie, of anders door mentoren. Een 
minderheid van ongeveer 16% van de wilsonbekwame opgenomen cliënten lijkt niet 
vertegenwoordigd te worden door iemand, terwijl dat eigenlijk wel nodig zou zijn. 
Daarmee zijn toch enige honderden opgenomen personen in Nederland niet 
vertegenwoordigd, terwijl ze dat wel nodig zouden hebben 
Daarnaast kwam in de focusgroepen naar voren dat mentorschap zich over een grotere 
doelgroep zou moeten uitstrekken dan de opgenomen GGZ bevolking. Er wordt, zowel 
door GGZ begeleiders als door mentoren op gewezen dat veel mensen juist steun nodig 
hebben om de regie in hun leven te bewaken op het moment dat ze een instelling verlaten. 
In die gevallen zouden cliënten juist baat hebben bij iemand met wie ze een 
vertrouwensband hebben opgebouwd die hen kan helpen hun leven op koers te houden. 
Dit sluit aan op het profiel van de vrijwillige mentor, zoals dat in hoofdstuk 3 naar voren 
kwam. Waar de professionele mentor erop toegerust is om de zaken op een relatief 
efficiënte manier waar te nemen voor de wilsonbekwame opgenomen cliënt (die een 
mentor toegewezen krijgt zonder daar op dat moment zelf achter te staan) is de vrijwillige 
mentor meer toegerust (wat betreft de hoeveelheid tijd en wat betreft diens doelstelling) 
om buiten een instelling cliënten te helpen hun leven op orde te houden. Zeker bij de 
voorgenomen ambulantisering van de GGZ zal deze behoefte de komende tijd alleen 
maar toenemen. 
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6 Wat zien betrokkenen als een zinvolle invulling van het 
mentorschap? 
 
 
 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de waardering die  persoonlijke begeleiders van cliënten 
hebben uitgesproken over de mentor die hun cliënt begeleidt en omgekeerd, de 
waardering van de mentoren voor persoonlijke begeleiders, GGZ-instelling en cliënten.  
Daarna behandelen we de zinvolle invulling van het mentorschap zoals die tijdens de 
focusgroepen naar voren kwam. 
 
 

6.2 Waardering van de cliënt volgens de persoonlijke begeleider 
 
Er zijn 25 persoonlijke begeleiders van cliënten schriftelijk ondervraagd over hun 
ervaringen met mentoren. Dit zijn zowel vrijwillige mentoren (20) als professionele 
mentoren (5) geweest.  
De waardering van de cliënt voor zijn mentor kan volgens de persoonlijke begeleiders als 
volgt gekarakteriseerd worden: In een kwart van de gevallen is het contact tussen de 
mentor en zijn cliënt afhankelijk van de fase van de ziekte van de cliënt. Bij bijna de helft 
wordt het contact tussen cliënt en mentor als redelijk gekarakteriseerd en in een derde van 
de gevallen wordt van een vertrouwensband gesproken. Niemand van de persoonlijk 
begeleiders heeft te maken met een cliënt die niet van zijn mentor wil weten. 
 
Tabel 6.1 Tevredenheid van cliënt met zijn mentor volgens persoonlijk begeleider  
Mate van tevredenheid van de cliënt 
 N 
Wil niets van de mentor weten 0 
Contact afhankelijk van het ziektebeeld 6 
Redelijk contact 11 
Vertrouwensband 8 
 
De gemiddelde tevredenheid van de persoonlijke begeleider met de mentor van zijn cliënt 
bedroeg 4,2 op een vijfpuntschaal, oftewel ruim tevreden. 
Aan de persoonlijke begeleiders werd gevraagd aan te geven met welke aspecten van de 
mentor zij persoonlijk tevreden waren en over welke aspecten ze ontevreden waren.  
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Tabel: 6.2 Percentage persoonlijke begeleiders tevreden/ontevreden met verschillende 
 aspecten (PB-ers gewerkt met vrijwillige mentoren in de afgelopen 2 jaar, 
 n=12; PB-ers gewerkt met professionele mentoren in de afgelopen 2 jaar, 
 n=12) 
 Vrijwillige Mentor (N=12) Professionele mentor (N=12) 

 Tevreden Ontevreden Tevreden Ontevreden 

Tijd en aandacht 11 0 5 4 

Vertrouwensband 5 0 8 0 

Sociale vaardigheden m.b.t. cliënt 7 1 9 0 

Sociale vaardigheden m.b.t. persoonlijk 
begeleider 

6 2 11 0 

Kennis van ziektebeeld 4 2 9 0 

Goede gesprekspartner voor behandelaar 7 2 1 0 

Kennis over juridische/technische zaken 1 3 1 0 

 
De persoonlijk begeleiders zijn vooral tevreden over de tijd en aandacht en de 
aanspreekbaarheid van de vrijwillige mentor. In deze beide opzichten zijn ze minder 
tevreden over de professionele mentor. Wat de professionele mentor betreft is men vooral 
tevreden over diens sociale vaardigheden ten opzichte van de persoonlijk begeleider en 
ten opzichte van de cliënt. Met name in dat eerste opzicht, de sociale vaardigheden ten 
opzichte van de persoonlijk begeleider, komt de vrijwillige mentor er minder positief van 
af. Ook over de kennis van het ziektebeeld is men tevredener over de professionele 
mentor dan over de vrijwillige mentor. 
Verder valt op dat men zelden tevreden is over de kennis over juridische/technische 
zaken, zowel van de vrijwillige als van de professionele mentor. 
 
 

6.3 Waardering van de mentor 
 
De waardering van de mentor voor de samenwerking met de persoonlijke begeleider van 
de cliënt, de samenwerking met de cliënt zelf en met de instelling waar de cliënt verblijft, 
is zowel bij de vrijwillige mentor als bij de professionele mentor tussen neutraal en 
positief, waarbij de vrijwillige mentor de samenwerking iets hoger waardeert dan de 
professionele mentor. Zie tabel 6.3  
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Tabel 6.3 Waardering van de mentoren voor de persoonlijke begeleider, de 
instelling en de houding van de cliënt 

 Vrijw. 
mentoren 

Prof. 
mentoren 

N 39 10 

Kenschets samenwerking   

Gemiddelde waardering voor de samenwerking met de PB van hun cliënt 
(5-puntsschaal) 

3,8 3,6 

Gemiddelde waardering voor houding instelling ten opzichte van hun 
mentorschap (5-puntsschaal) 

3,9 3,6 

Gemiddelde waardering voor de houding van cliënt ten opzichte van hun 
mentorschap (5-puntsschaal) 

3,8 3,6 

 
 

6.4 Reflectie vanuit focusgroepen op zinvolle invulling van het mentorschap. 
 

Over dit onderwerp is veel gezegd. Een samenvatting van dit onderwerp levert de 
volgende punten op die bijdragen aan een zinvolle invulling van het mentorschap: 

2. Een goede afstemming tussen de behoefte en mogelijkheden van de cliënt en het 
mentorschap 
• Het voeren van de regie m.b.t. zorg en behandeling voor zover de cliënt dat 

niet zelf kan 
• Bevorderen en stimuleren van het overzicht en de regie van de cliënt over 

zijn eigen situatie  
3. Communicatie en samenwerken 

• Samenwerken met het zorgteam, het behandelteam, het netwerk van de 
cliënt en de cliënt zelf, waar mogelijk 

• Samenwerken met de achterban bij MNN 
• Voldoende communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en kennis van 

de ziekte van de cliënt en de GGZ zorg om de cliënt adequaat bij te staan 
4. Structuur 

• Het vast leggen van de kwaliteitseisen aan de mentor en de toetsing 
• Een structuur die de behoefte aan mentorschap bij wilsonbekwame groepen 

screent en zo nodig zorgt voor de invulling van lacunes in het aanbod van 
mentoren 

5. Continuïteit 
• Een continue factor voor de cliënt in zijn proces van zorg, behandeling en re-

integratie in de maatschappij 
 
Ad 1. Een goede afstemming tussen de behoefte en mogelijkheden van de cliënt en het 
mentorschap  
Mentorschap in de GGZ is bestemd voor mensen op momenten dat ze wilsonbekwaam 
zijn en die niet goed de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Zinvol is dat de 
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mentor de cliënt helpt bij het voeren van de regie over zorg- en behandelzaken en dat de 
mentor de cliënt helpt zijn regie over zijn eigen leven zoveel mogelijk te herpakken. Veel 
lijkt daarbij af te hangen van enerzijds de mogelijkheden van de cliënt en anderzijds van 
de sociale, communicatieve- en tactische vaardigheden van de mentor. Ook kennis van 
het ziektebeeld van de cliënt en kennis over wat er in de zorg en behandeling voor zijn 
cliënt mogelijk is, zijn belangrijk bij de invulling van het mentorschap. 
Het is van belang dat rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de cliënt. 
Soms krijgt een cliënt het mentorschap tegen zijn wil opgelegd van de kantonrechter. De 
cliënt is niet geïnteresseerd in een relatie met de mentor, wenst die relatie niet en moet er 
ook nog voor betalen. Het is dan zinvol om als mentor de aandacht te richten op de 
behandelaars en zorgverleners rond je cliënt. ‘Maar wel tegen je cliënt te zeggen dat je er 
voor gaat zorgen dat hij de juiste zorg krijgt’ [professionele mentor]. Mogelijk dat na 
verloop van tijd de cliënt gaat merken dat het mentorschap hem iets positiefs oplevert, 
waardoor de cliënt toegankelijker wordt voor contact met de mentor.  
Veel cliënten stemmen wel toe in de toewijzing van een mentor. Afhankelijk van hun 
mogelijkheden kan de mentor naast het behartigen van de belangen van zijn cliënt op het 
gebied van zorg en behandeling, door het contact met zijn cliënt meer voor de cliënt 
betekenen. In het contact tussen de cliënt en de mentor kan informatie worden 
uitgewisseld.. Hierdoor kan de mentor de cliënt beter leren kennen en heeft de cliënt de 
mogelijkheid om kennis en vaardigheden op te doen en daardoor een (deel) van de regie 
over zijn leven te herpakken. 
Er zijn GGZ-cliënten, die grote moeite hebben om iemand te vertrouwen, maar waarbij 
het behandelteam toch denkt dat de cliënt het kan leren. Voor zo iemand helpt het dan om 
gedurende een lange tijd aan een mentor te wennen. In eerste instantie wordt de cliënt niet 
eens verteld dat het om een mentor gaat. Soms duurt het vele maanden tot een jaar tot een 
cliënt zover is dat hij het mentorschap bij de kantonrechter officieel durft te laten maken. 
En soms blijkt het ook na een jaar te hoog gegrepen voor deze cliënt. 
 
‘Geduld is erg belangrijk bij met name GGZ-cliënten, het gaat bij hun om vertrouwen in 
de wereld, ze hebben veel meegemaakt. Mensen in de psychiatrie zijn zelfstandiger en 
hebben meer netwerk dan VG- en PG cliënten. Je moet als coördinator MNN mentoren 
vaak voorbereiden dat bijvoorbeeld 10 minuten aandacht voor een GGZ-cliënt heel lang 
zijn. Het contact is daardoor anders als bij een dementerende of VG. GGZ-cliënten zijn 
soms zo angstig dat de gang naar de rechtbank te belastend is, waardoor het 
mentorschap nooit officieel kan worden.’ [coördinator MNN] 
 
Zinvol is dat een cliënt die wel een relatie met de mentor wil opbouwen een vrijwillige 
mentor krijgt, die veel tijd voor zijn cliënt heeft, en dat de cliënt die geen contact met de 
mentor wil een professionele mentor, die weinig contacturen voor zijn cliënt heeft, krijgt. 
Ook werd er in de focusgroep van 29 mei’13 een kanttekening geplaatst bij het feit dat 
ieder cliënt die wilsonbekwaam is een mentor nodig zou hebben.  
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‘Bij de wenselijkheid van mentorschap moet je ook oppassen voor een overkill aan 
mentoren door voor iedereen die wilsonbekwaam is een mentor aan te vragen. Als er 
geen belangrijke beslissingen hoeven te worden genomen is een mentor niet nodig. 
Ziektekostenverzekeraars willen een mentor voor iedere wilsonbekwame cliënt, omdat er 
getekend moet worden voor behandeling voor die wordt uitgevoerd’. [Expert op het 
gebied van curatele en mentorschap]  
 
De respondenten betwijfelen of dat een goede ontwikkeling is.  
Hier brengt de professionele mentor tegenin dat het wettelijk verplicht is dat de 
behandelaar iemand heeft waaraan hij zijn behandelbeleid kan toetsen als de cliënt 
wilsonbekwaam is en er geen vertegenwoordiging is. 
 
Ad 2 Communicatie en samenwerking 
Bij het behartigen van de zorg- en behandelbelangen van de cliënt hoort ook dat de 
mentor kritisch naar de zorg en de behandeling kijkt. De professionele mentor gaf aan 
regelmatig onderzoeken te laten doen als een soort second opinion. Hij vraagt dit soort 
onderzoek zeker aan wanneer hij een cliënt krijgt waarbij de behandelaars al langdurig 
geen vooruitgang hebben weten te boeken. Uit het onderzoek blijkt dan regelmatig dat 
zijn cliënt op het gebied van zorg op de verkeerde plek zit. Zulk soort onderzoek kan ook 
door de instelling worden aangevraagd, maar dat gebeurt soms niet. Men wil nog eigen 
behandelmethode uit proberen, of men wil geen pottenkijkers, of er heerst een zeker mate 
van beroepsblindheid. Het is zinvol dat een mentor met een frisse blik en uit een eigen 
invalshoek naar de cliënt kijkt. Daardoor komen nieuwe oplossingen voorhanden. 
Zinvol is het om goed in te schatten bij welke zorg en behandeling de cliënt het meeste 
baat heeft. Daarbij gaat de mentor uit van de persoon van de cliënt met diens waarden en 
normen. De mentor moet zich kunnen inleven in de cliënt, ook als de cliënt niet met hem 
wil communiceren, om te kunnen inschatten wat het beste is voor zijn cliënt. Daarbij 
moet de mentor een inschatting kunnen maken van wat de cliënt op dit moment 
belangrijk vindt, maar ook wat de cliënt belangrijk vindt op latere termijn bij een in eerste 
instantie ongewenste verandering in de behandeling of zorg.  
 
‘De mentor moet in zulke gevallen steeds een keus maken over wanneer hij de wil van de 
cliënt wel overruled en wanneer niet. Belangrijk is het om bij moeilijke beslissingen niet 
alleen te overleggen met het behandelteam van de cliënt en de cliënt zelf, maar ook met 
zijn eigen coördinator en/of intervisie team bij MNN. Neemt de mentor een besluit tegen 
de wens van de cliënt in dan adviseert MNN om het behandelteam dit te laten 
communiceren met de cliënt. De mentor blijft dan als het ware in het kamp van de cliënt 
en kan dan blijven samenwerken met de cliënt om van de nieuwe situatie het beste te 
maken.’ [vrijwillige mentor] 
 
De professionele mentor merkt op dat het omgekeerde ook kan voorkomen. Soms is het 
nodig dat de mentor in de behandeling als vertegenwoordiger de rol van “kop van Jut” op 
zich neemt, impopulaire beslissingen neemt, om uitvoering van zorg mogelijk te maken. 
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‘Een cliënt van een vrijwillige mentor was opgenomen in een GGZ-instelling. In de eerst 
tijd ging het slecht met deze cliënt en moest de mentor ook beslissen over een 
behandeling met een medicijn wat de cliënt zelf niet wilde. De mentor heeft toen in 
overleg besloten om de behandeling toe te staan. Na het starten van deze 
dwangbehandeling is de cliënt langzaam maar zeker opgeknapt en wel zodanig dat zij na 
enige jaren nu ook al weer enige jaren zelfstandig begeleid woont’. [coördinator MNN] 
 
‘Als hulpverlener van interne cliënten in de GGZ neem je al heel veel beslissingen voor 
een cliënt. Sturen is wel fijn, maar samenwerken met iemand die voor de cliënt uit een 
andere hoek meekijkt werkt verrijkend. De ervaring leert dat als je als behandelteam, 
mentor en cliënt samen naar de situatie van de cliënt kijkt, je tot de beste oplossingen 
komt. Deze triade van invalshoeken wordt steeds meer gebruikt’ [teamleider GGZ-
instelling] 
 
Zinvol is het als je als mentor een buffer bent voor allerlei vragen vanuit de zorg 
waartegen de cliënt zich moeilijk kan verweren, zich door kan laten intimideren of 
waartegen hij overal nee op zegt. De mentor kan de cliënt helpen de keuzes te maken die 
voor hem zinvol zijn. 
 
‘Een mentor kreeg de vraag van een huisarts om de wil van een cliënt te overrulen om 
niet in het elektronisch cliëntendossier te worden opgenomen. De mentor heeft dit 
overlegd met de hulpverlening en met de coördinator MNN, en besloot om de wens van 
de cliënt te respecteren. Zijn motieven daarvoor waren dat er zoveel mensen zijn die niet 
in het elektronisch cliënten dossier willen worden opgenomen en dat de verwachte schade 
daarvan gering is’. [vrijwillige mentor] 
 
Ad.3 Structuur: voor screening lacunes in vertegenwoordiging wilsonbekwamen en 
kwaliteit van mentorschap 
Zinvol zou ook zijn als de behoefte aan mentorschap van bepaalde groepen, die nu 
onzichtbaar doch wilsonbekwaam zijn, in beeld zouden worden gebracht. De groepen die 
genoemd werden waren de groep dak- en thuislozen met een verstandelijk handicap, de 
groep verslaafden met een verstandelijke handicap, de cliënten met Asperger en de groep 
met niet-aangeboren hersenletsel. 
Bij goed mentorschap hoort ook een infra structuur die eisen stelt aan de kwaliteit van 
mentorschap en de uitvoer van het mentorschap toets aan deze kwaliteitseisen. Tevens 
hoort bij goed mentorschap dat er een infrastructuur is die screent op wilsonbekwaamheid 
en de vertegenwoordiging van wilsonbekwamen, die lacunes signaleert en zo nodig 
opvult met mentorschap. 
 
Ad. 4 Continuïteit 
Zinvol wordt ook gevonden dat een mentor een continue factor is in het leven van zijn 
cliënt. Als de cliënt wordt overgeplaatst, uit de kliniek wordt ontslagen of zelf ontslag 
neemt, blijft de mentor. De mentor staat naast zijn cliënt en dat probeert de mentor ook zo 
goed mogelijk uit te dragen naar zijn cliënt. Een cliënt die buiten de kliniek komt te 
wonen, heeft veel te regelen en staat ook weer bloot aan ‘kwade’ invloeden zoals te veel 
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prikkels, drugs, dealers, pooiers, profiteurs en andere verkeerde contacten. De mentor kan 
de cliënt helpen zijn leven te organiseren en kan zo nodig hulp inschakelen als het fout 
dreigt te gaan, maar nog voor iemand dreigt te decompenseren 
 
 

6.5 Conclusie 
 
In het algemeen kenschetsen de persoonlijke begeleiders de relatie tussen mentor en 
cliënt als redelijk tot goed. Dit sluit aan bij de eerdere constatering in hoofdstuk 3 dat 
maar zelden een beginnend contact stopt in afwachting of na toekenning van het 
mentorschap.  
De vrijwillige mentor wordt het meest gewaardeerd om de tijd en de aandacht die deze 
aan de cliënt schenkt en om zijn rol als aanspreekpunt voor de persoonlijk begeleider. De 
professionele mentor wordt het meest gewaardeerd om zijn sociale vaardigheden en 
kennis van het ziektebeeld. In deze verschillende benadrukking door de persoonlijk 
begeleiders weerspiegelt zich wellicht het gegeven dat professionele mentoren veelal een 
verleden in de GGZ hulpverlening hebben (een soort “ex-collega’s), terwijl de vrijwillige 
mentoren voor een heel deel ook uit andere voormalige werkkringen afkomstig zijn.  
Het is niet nodig, of misschien zelfs niet gewenst, dat de mentor bijzondere vaardigheden 
als hulpverlener bezit. Maar uit de focusgroepen komt wel naar voren dat het van 
wezenlijk belang is dat de mentor gevoelig is voor wat zich in de hulpverlening afspeelt, 
dat hij oog heeft voor het moment dat afstemming geboden is, dat hij de cliënt vooral 
moet helpen bij de regie van zijn hulpverlening. Een mentor moet een goed 
communicator zijn, met voldoende inlevingsvermogen om de belangen van de cliënt, ook 
als die niet met de eigen normen stroken, te verdedigen. 
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7 Welke ondersteuning werd vanuit MNN geboden? 
 
 
 

7.1 Inleiding 
 
In onderstaand hoofdstuk wordt een overzicht van de ondersteuning en begeleiding vanuit 
MNN gegeven Als eerste volgt een overzicht van de eisen die door de coördinatoren aan 
aspirant-mentoren worden gesteld zoals. Daarna bespreken we de waardering van de 
diverse manieren van ondersteuning door MNN, zoals die naar voren kwam uit de 
vragenlijsten aan de vrijwillige mentoren. Als laatste volgt een samenvatting van wat in 
de focusgroep gesprekken naar voren kwam over dit onderwerp. 
 
 

7.2 Ondersteuning en begeleiding door MNN 
 
Alle elf ondervraagde coördinatoren van de regionale stichtingen MNN geven aan dat de 
vaardigheden van de mentor een belangrijk vereiste zijn voor het mentorschap. 73% stelt 
eisen aan de juiste werkervaring en 64 % geeft aan dat zij eisen aan het opleidingsniveau 
stellen. Beschikbare tijd, leeftijd en geslacht zijn geen aspecten waar door veel 
coördinatoren eisen aan worden gesteld. 
 
 

7.3 Waardering ondersteuning MNN 
 
De 39 ondervraagde vrijwillige mentoren waarderen de ondersteuning door MNN over 
het geheel genomen positief. Matchen van vrijwilliger met zijn cliënten en de themadagen 
worden het meest gewaardeerd, daarna volgen de ondersteuning bij het inwerken en de 
begeleiding die de vrijwilligers krijgen, zie tabel 7.1.  
 
Tabel 7.1 Ondersteuning van MNN die door de vrijwillige mentor als waardevol of 
 voor verbetering vatbaar werd gevonden (n=39 ) 
Soort ondersteuning 
Inwerken 18 5 
Matchen van vrijwilliger met zijn cliënt 29 2 
Begeleiden van de vrijwilliger 18 4 
Thema dagen 27 5 
 
Uit een mondelinge toelichting van een coördinator van een regionale stichting MNN 
blijkt wel dat zowel de basiscursus als de themadagen per provincie verschillend worden 
ingevuld. Dit is mede afhankelijk van het aantal mentoren, dat in een provincie werkzaam 
is. De basiscursus omvat wel altijd de onderwerpen: taken en bevoegdheden van de 
mentor, regels en wetgeving die van belang zijn bij de uitvoer van mentorschap, 
communiceren met je cliënt en als vertegenwoordiger van je cliënt en ethiek. Daarnaast 
worden themadagen gegeven over het CIZ, het zorgplan, cliënten met dementie, cliënten 
met een verstandelijk handicap en cliënten met psychische/psychiatrische problemen. 
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Daarnaast worden ook wel themadagen georganiseerd over onderwerpen waar de 
mentoren zelf naar vragen. Het aantal themadagen verschilt per provincie. 
 
Bij de open vraag gaven 15 vrijwillige mentoren aan dat zij het waardevol vinden dat er 
mogelijkheden bestaan voor feedback, overleg en het vragen kunnen stellen door middel 
van intervisie, contact met collega’s en contact met de coördinator van MNN 
Vier vrijwillige mentoren gaven aan dat zij mogelijkheden missen om hun kennis actueel 
te houden. 
 
 

7.4 Input vanuit focusgroepen: 
 
Werven en selecteren 
Werving en selectie van mentoren gaat o.a. via de site van MNN. Mensen zoeken 
vrijwilligerswerk en bellen op, omdat ze via-via van MNN gehoord hebben of komen 
naar aanleiding van een bezoek aan de vrijwilligersvacaturebank of een 
vrijwilligersmarkt. De coördinatoren van MNN doen soms een eerst of tweede 
kennismakingsgesprek bij de aspirant-mentor thuis, wat zeer verhelderend is, ook al kost 
dat veel tijd. Daarna volgt een introductie cursus. Is de indruk van de aspirant-mentor niet 
goed dan wordt de aspirant-mentor niet aangenomen.  
Er zijn ook jongeren die mentor worden. Zij kunnen desgewenst junior worden en lopen 
dan een half jaar mee met een ervaren mentor. De begeleiding van de junior gaat in 
overleg met de mentor en afhankelijk van de situatie van de cliënt.  
 
Beoordelen 
MNN beoordeelt aspirant-mentoren op affiniteit met één van de doelgroepen. Het is van 
belang afstand te kunnen nemen en dus niet op de stoel van de behandelaar gaan zitten. 
MNN let ook op het vermogen om vragen te kunnen stellen, omdat de mentor daarmee 
niet alleen informatie verkrijgt maar ook de omgeving alert houdt. Betrokkenheid met de 
cliënt is belangrijk. Ervaring in de zorg vindt men niet belangrijk, maar wel of de 
aspirant-mentor er belangstelling voor heeft. Sommige mentoren hebben nooit in de zorg 
gewerkt, maar hebben een kind die een beperking heeft of een dementerende ouder en 
hebben van daaruit een schat aan ervaring.  
 
‘We hebben een brede toestroom van aspirant mentoren naar onze basiscursus. Tijdens 
de cursus leer je de aspirant-mentor kennen en wat hij wil en kan. Deze informatie samen 
met de informatie uit de kennismakingsgesprekken bepalen of een aspirant-mentor 
geschikt is om mentor te worden en bij welke cliënten hij zou passen’. [coördinator MNN] 
 
Trainen 
Elke aspirant mentor krijgt een basistraining. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
syllabus, die centraal door MNN wordt vastgesteld. De verdere invulling van de cursus is 
per regio verschillend. Ook worden er centraal een aantal onderwerpen benoemd die in 
dat jaar binnen elke regionale stichting MNN aan de orde moeten komen. Ook wordt er 
aan intervisie gedaan, maar dit is niet in elke regio verplicht. In de regio van betreffende 
respondent zijn er ook zelfstandig functionerende intervisie-groepen, die 4 keer per jaar 
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bij elkaar komen. Zij regelen bij vakantie en ziekte ook de onderlinge vervanging. 
 
Begeleiden 
Waar er problemen zijn wordt door de coördinator aan de bel getrokken.  
 
‘Soms bel ik als coördinator zelf om te horen hoe iets is gegaan. Mentoren zijn heel 
zelfstandig, maar je hebt er wel zicht op: telefonisch, tijdens intervisie, bij themadagen en 
soms ga je zelf mee. Als een mentor geen contact opneemt dan hopen we dat de afdeling 
waar de cliënt woont aan de bel trekt. Dit wordt ook altijd gezegd tegen de plekken waar 
de cliënten wonen. Soms, als ik een mentor al lang niet heb gezien, dan ga ik bellen. Je 
kunt niet echt verplichten, want het zijn vrijwilligers en er zijn geen sancties’. 
[Coördinator MNN] 
 
Professionele mentoren 
Professionele mentoren ontvangen geen training of supervisie.  
De NBPM  is op 28 december 2010 officieel opgericht. De NBPM is opgericht om 
gezamenlijkheid te zoeken in de manier van werken en om de kwaliteit van de 
professionele mentor vorm te geven. Er was voor velen onduidelijkheid over de taken van 
een professioneel mentor en over de eisen waaraan een professionele mentor voldoen. De 
NBPM heeft omschreven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
mentor zijn, wat de kwaliteitseisen zijn waaraan de mentor moet voldoen, wat de 
gedragscode voor mentoren is en hoe de NBPM wenst om te gaan met klachten 
aangaande de bij de vereniging aangesloten mentoren.  
 
 

7.5 Conclusie 
 
Het tot stand brengen van een goede match en de themadagen zijn vormen van 
ondersteuning van MNN die op brede waardering van de vrijwillige mentoren kunnen 
rekenen. Minder algemeen is de positieve waardering voor het inwerken en de 
begeleiding van vrijwillige mentoren. Daarnaast bestaan er verschillen in de invulling van 
de basiscursus en grote verschillen in de invulling van de themadagen per regio. Mogelijk 
dat de regio’s waar deze zaken het minst op orde zijn ook de regio’s waren, waar de 
coördinatoren niet op de vragenlijst hebben gereageerd en waar dus ook geen vrijwillige 
mentoren een vragenlijst hebben ontvangen. 
Voor professionele mentoren geldt dat ze kunnen terugvallen op intervisie, collegiale 
toetsing, vragen via de mail en weblog op de website. Voor zover het mentoraat een 
zekere supervisie en begeleiding kent, is dit alleen voor de vrijwillige mentoren 
weggelegd. 
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8 Knelpunten 
 
 
 

8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk bespreken we eerst de knelpunten die vrijwillige en professionele 
mentoren en coördinatoren van regionale stichtingen MNN aangaven in de vragenlijsten 
die ze invulden. We bespreken daarbij eerst de kosten als mogelijk knelpunt en 
vervolgens andere onderwerpen. 
Vervolgens wordt verslag gedaan van de knelpunten die in de focusgroep-gesprekken aan 
de orde zijn gekomen. 
 
 

8.2 Vragenlijsten onder mentoren en coördinatoren 
 
Knelpunt kosten 
Van de elf responderende coördinatoren van de regionale stichtingen MNN gaven negen 
coördinatoren in de vragenlijst aan dat de kosten voor het mentorschap een rol spelen bij 
het tot stand komen van het contact met de cliënt. In een telefonisch gesprek met twee 
coördinatoren van regionale stichtingen MNN werd aangegeven dat cliënten al voor een 
intakegesprek afhaken als ze horen wat de kosten zijn voor het mentorschap. 
Zowel bij de persoonlijke begeleiders, als bij de vrijwillige mentoren werd in de meeste 
gevallen aangegeven dat de kosten voor het mentorschap geen probleem vormden of een 
oplosbaar probleem. Alleen bij de professionele mentoren is een aanzienlijk percentage 
cliënten (47%)  voor wie de kosten voor het mentorschap een zodanig probleem was dat 
bijzondere bijstand moest worden aangevraagd, zie tabel 8.1. 
 
Tabel 8.1 Voor welk percentage cliënten vormde de financiële kosten voor het 
 mentorschap een probleem 
 Volgens 

de persoonlijke 
begeleiders 

Volgens 
de vrijwillige 

mentoren 

Volgens 
de professionele 

mentoren 

Totaal aantal cliënten waarover men bericht 17 (100%) 37 (100%) 195 (100%) 

Kosten vormden geen probleem 76% 78% 52% 

Kosten vormden een oplosbaar probleem 17% 17% 1% 

Kosten vormden een probleem waarvoor 
bijzonder bijstand moest worden aangevraagd 

17% 5% 47% 
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Knelpunt: factoren die een eenmaal ontstane koppeling tussen mentor en cliënt 
beïnvloeden 
Het aantal cliënten dat in de afgelopen 2 jaar contact had met de mentor, maar waarvan 
het contact gestopt is op het moment van de meting voor vrijwillige mentoren en 
professionele mentoren nagenoeg gelijk, resp. 13 % en 12%. 
In de open ruimte na elke vraag over de fase waarin het mentorschap werd gestopt 
konden de mentoren toelichten over wat daarvan de reden was. Deze resultaten staan in 
tabel 8.2  Bij een derde van gestopte contacten van de vrijwillige mentoren en de helft bij 
de professionele mentoren is overlijden de reden. Daarnaast speelt ook het verzet door 
familie of overname door familie een belangrijke rol bij het verbreken van het contact 
met de mentor. Bij de professionele mentoren stopt 25% (7) van de gestopte cliënten 
vanwege ‘wijzigingen’ in de situatie. 
 
Tabel 8.2 Redenen waarom het mentorschap stopte: 
 Vrijwillige mentor 

 
Professionele mentor 

 

Informatie betreffende aantal gestopte cliënten 9  28  

Familie gedoe, familieverzet, familie neemt over 3  6  

Client overleden. 3  15  

Door agressie van de cliënt 1   

Door een niet werkbare situatie bij het instituut 1   

Wijziging en opheffing  7  

Op verzoek van mentor zelf 1   

 
Andere knelpunten 
Door middel van een aantal stellingen is aan vrijwillige en professionele mentoren en de 
coördinatoren van de regionale stichtingen MNN gevraagd naar door hun ervaren 
knelpunten. Zie tabel 8.3. Daarbij valt op dat zowel de vrijwillige mentoren als de 
professioneel mentoren weinig knelpunten ervaren. 20 tot 24 % van de mentoren geven 
aan, dat zij als knelpunt ervaren dat GGZ-instellingen de aandacht voor 
wilsonbekwaamheid en de aanvraag mentorschap niet belangrijk vinden. 22% van de 
vrijwillige mentoren ervaart ook dat de psychiatrische problematiek van de cliënt het 
mentorschap bedreigend maakt. Aangezien vrijwillige mentoren meestal een vertrouwens 
relatie met een cliënt proberen op te bouwen, is het ook logisch dat zij vaker tegen dit 
knelpunt oplopen.  
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Tabel 8.3 Knelpunten ervaren door vrijwillige- en professionele mentoren 
 Vrijwillige mentoren 

(N=38) 
Professionele.mentoren 

(N=10) 

Knelpunt: Ja Neutraal Nee Ja Neutraal Nee 

GGZ-instellingen aanvraag mentorschap niet 
belangrijk 

24% 55% 21% 20% 60% 20% 

Psychiatrische problematiek maakt mentorschap 
bedreigend 

22% 35% 43% 0% 60% 40% 

Instelling biedt te weinig mogelijkheden voor 
uitoefening mentorschap 

11% 22% 67% 10% 50% 40% 

Psychiatrische problematiek maakt langdurige 
relatie onmogelijk 

3% 21% 76% 0% 20% 80% 

 
Aan de coördinatoren van de regionale stichtingen MNN zijn ook een aantal knelpunten 
voorgelegd.  
27% van de coördinatoren ervaart ook het knelpunt dat GGZ- instellingen het niet nodig 
vinden om veel aandacht te geven aan de beoordeling van wilsbekwaamheid en het 
aanvragen van mentorschap. 36% ervaart het knelpunt dat bij mentoren het gevoel heerst 
dat zij vanuit de instelling, waar hun cliënt verblijft, te weinig mogelijkheden krijgen om 
hun mentorschap te kunnen uit oefenen. Dit laatste wordt overigens door vrijwillige en 
professionele mentoren niet tot nauwelijks zo gevoeld.  
Het grootste knelpunt dat de coördinatoren noemen is de te weinig specifieke 
vooropleiding van de mentoren.  
 
Tabel 8.4 Knelpunten ervaren door coördinatoren regionale stichtingen MNN (n=11) 
  Ja Neutraal Nee 

 Knelpunten:    

1 Er zijn te weinig mentoren voor cliënten met psychische en/of 
psychiatrische problematiek 

4  6  1  

2 Er is weinig vraag naar mentoren voor mensen met psychische en/of 
psychiatrische problematiek. 

4  1  6  

3 GGZ- instellingen vinden het niet nodig om veel aandacht te geven aan 
de beoordeling van wilsbekwaamheid en het aanvragen van mentorschap 

3  6  2  

4 De psychische en/of psychiatrische problematiek zorgt ervoor dat het idee 
van een mentor voor de cliënt te bedreigend of te onbegrijpelijk is 

2  7  2  

5 Bij mentoren heerst het gevoel dat zij vanuit de instelling, waar hun cliënt 
verblijft, te weinig mogelijkheden krijgen om hun mentorschap te kunnen 
uit oefenen 

4  2  5  

6 De psychische en/of psychiatrische problematiek is dermate groot dat een 
langdurige relatie met een mentor voor de cliënt niet mogelijk is 

1  8  2  

7 Te weinig (aspirant-)mentoren hebben voldoende specifieke opleiding om 
cliënten met psychische en/of psychiatrische problematiek te begeleiden 

5  5  1  

  - Tabel 8.4. wordt vervolgd -  



50 Mentorschap op maat in de GGZ, NIVEL 2013 

- vervolg tabel 8.4 - 

  Ja Neutraal Nee 

 Knelpunten:    

8 U heeft als regionale stichting Mentorschap te weinig tools om een geschikte 
match te maken tussen mentor en de cliënt met psychische en/of 
psychiatrische problematiek 

1  4  6  

9 U heeft als regionale stichting Mentorschap te weinig mogelijkheden om uw 
vrijwillige mentoren goed op te leiden 

3  1  7  

10 U heeft als regionale stichting Mentorschap te weinig mogelijkheden om uw 
vrijwillige mentoren goed te begeleiden 

1  4  6    

 
 

8.3 Input vanuit focusgroepen m.b.t. knelpunten: 
 
De knelpunten die in de focusgroepen aan de orde zijn gekomen, zijn gerangschikt onder 
de volgende ‘kopjes’: 

• Financiën 
• Onbekendheid met het mentorschap 
• Kennis en vaardigheden van de mentor. 
• Knelpunten in de instellingen 
• Groepen die tussen wal en schip (dreigen) te vallen 

 
Financiën 
Het aantal vrijwillige mentoren per regio is afhankelijk van hoe lang je al als regionale 
stichting MNN bestaat en hoe groot je regio is. Dit heeft consequenties voor de financiële 
armslag van een regionale instelling. 
 
‘Welke cliënten een regionale stichting MNN aantrekt heeft te maken met het netwerk dat je 
hebt.’  
‘ Je hebt als regionale stichting MNN minimaal 60 cliënten nodig om het financieel te 
kunnen redden. Met dit geld wordt de coördinator van de regio betaald, de basistraining, 
de thema dagen, de intervisie en de onkostenvergoeding voor mentoren, de PR en het 
advies aan instelling.’ [coördinator MNN] 
 
Maar de aanpak die MNN voorstaat kost tijd en vergt investeringen die soms niet 
terugverdiend worden. 
 
‘Als MNN en vrijwillige mentor wil je dat de cliënt de mentor wil en dan is het niet handig 
om het mentorschap bij de rechter af te dwingen, als de cliënt zelf niet wil. Daarom gaat 
aan het vrijwillige mentorschap ook een kennismakingsperiode vooraf. Hier wordt echter 
niet voor betaald. Soms duurt het een lange tijd van kennismaking tot een cliënt de mentor 
gaat waarderen en wensen. En soms moet je na die lange kennismakingsperiode toch onder 
ogen zien dat het niet gaat werken tussen de mentor en de cliënt. In dat geval heeft de 
vrijwillige mentor en MNN wel veel tijd en energie aan de cliënt besteed, maar heeft deze 
investering geen inkomsten opgeleverd’. [coördinator MNN] 
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De eigen bijdrage voor een vrijwillige mentor is 1020 euro, exclusief BTW, per jaar 
(sinds 2013). GGZ-cliënten vinden dat een hoog bedrag. Heeft de cliënt ook een 
professionele bewindvoerder dan zijn de kosten samen met de kosten voor een 
mentorschap bij MNN 1530 euro, exclusief BTW, per jaar (sinds 2013). De kosten voor 
de intake zijn hier nog niet bijgeteld. Dit bedrag komt bovenop de 350 euro eigen 
bijdrage in de zorg (sinds 2013).  
Voor een GGZ- cliënt is het niet te bevatten dat men zo’n groot bedrag moet betalen voor 
een vrijwilliger die langs komt, en die zelf slechts een geringe onkostenvergoeding 
ontvangt.  
 
‘Een aanzienlijk aantal GGZ cliënten dat een mentor nodig heeft, staat ook al onder 
curatele, omdat zij op financieel gebied tegen zichzelf beschermd moeten worden. Deze 
mensen hebben vaak meerdere schulden en kunnen het mentorschap niet betalen’. 
[coördinator MNN] 
 
Volgens de professionele mentor is de curator tevens mentor en bewindvoerder en kan 
geen sprake meer zijn van een mentorschap daarboven op. 
 
‘Veel cliënten hebben een inkomen van 200 euro per maand, en daar moeten zij alles 
voor doen. De kosten voor het mentorschap zijn dan de bottelnek, een pakje shag kunnen 
blijven kopen is dan toch belangrijker’ [teamleider GGZ-instelling] 
 
Echter, in veel gevallen zullen deze mensen wel in aanmerking komen voor bijzondere 
bijstand, aldus de professionele mentor. 

 
Het knelpunt van de kosten speelt minder bij de professionele mentoren omdat dit 
opgelegde maatregelen zijn. De professionele mentor heeft 16 contacturen per jaar. De 
kosten hiervan zijn 887,50 euro per jaar, exclusief BTW (sinds 2013) en exclusief de 
kosten voor een intake. 
Ook speelt het knelpunt van de kosten minder omdat bij inzet van beroepsmentoren geen 
(onbetaalde) kennismakingsperiode voorafgaat, om acceptatie te kunnen laten 
plaatsvinden. Professioneel mentorschap start vaak pas als er een opdracht van de 
kantonrechter voor is. 
  
‘Dit mentorschap is vaak tegen de wil van de cliënt, maar desondanks krijgt de cliënt de 
kosten voor het mentorschap gewoon op zijn ‘bord’’. [professionele mentor] 
 
Daardoor is de professionele mentor wel verzekerd van inkomsten vanaf het begin van 
zijn mentorschap. De vergoeding voor het professioneel mentorschap is echter wel krap, 
waardoor het aantal uren dat de mentor aan zijn cliënt kan besteden gering is. 

‘Het project bij MNN is gestart toen er nog geen eigen bijdrage voor mentorschap hoefde 
te worden betaald. Toen de eigen bijdrage werd ingevoerd zijn er heel wat cliënten 
gestopt. De cliënt betaalt nu voor heel veel zaken die hij niet direct ziet, zoals opleiding 
en begeleiding van de mentor’. [coördinator MNN] 
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‘Zorgverleners zijn wel geneigd om zorgtaken aan de mentor toe te schrijven. Je moet je 
hierover profileren. Je krijgt hier als professionele mentor ook niet voor betaald. 
Een professionele mentor heeft 16 uur voor zijn mentoraat. Kom ik met mijn uren boven 
de 125% uit dan vraag ik extra geld aan’.[ professionele mentor] 
 
Er heerst vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden om het financiële knelpunt via de 
bijzondere bijstand op te lossen. Zo denkt een coördinator dat dit heel lastig te regelen 
is:…. 
 
‘Bijzonder bijstand is moeilijk te krijgen zeker als je schulden hebt en het duurt vaak 
jaren voordat de bijzondere bijstand geregeld is. Veel GGZ cliënten krijgen ook geen 
bijzonder bijstand omdat ze net te veel verdienen’. [coördinator MNN] 
 
…maar  merkt de expert van CCE op dat dit erg afhankelijk is van de geïnvolveerdheid 
van betreffende gemeentelijke ambtenaren … 
 
‘Bijzondere bijstand kun je aanvragen. Als de rechter dat toestaat dan moet de gemeente 
betalen, ook al heeft je cliënt al 6000 euro schuld.[dit geldt niet bij hoog inkomen] Het is 
dus niet per definitie zo dat als je cliënt schulden heeft hij geen bijzondere bijstand kan 
krijgen. De gemeentes hebben daar verschillende visies op. De bijzondere bijstand komt 
uit het budget van de gemeente. Hoe je aanvraag voor bijzondere bijstand verloopt, hangt 
ook af van wat de medewerkers bij de gemeente van mentorschap vinden. Hoe positiever 
hun kijk op het mentorschap en hoe beter jij als mentor of hulpverlener de weg weet en 
personen kent die invloed hebben op de toekenning van de bijzondere bijstand, hoe groter 
de kans wordt dat de bijzondere bijstand wordt toegekend’. [coördinator CCE] 
 
… en zegt het handboek WWB (Schulinck 2011) dat de noodzaak van het mentorschap in 
beginsel moet worden aangenomen als de rechter een mentor heeft benoemd. Dit betekent 
dat de kosten die noodzakelijk voortvloeien uit het mentorschap in beginsel ook als 
noodzakelijk moeten worden gezien. 
 
Onbekendheid met het mentorschap 
Een volgend knelpunt is de onbekendheid over het bestaan van mentorschap, de taken, 
verantwoordelijkheden van mentorschap en het verschil daarin met een familie 
vertegenwoordiger die niet door de kantonrechter is benoemd. 
 
‘Je moet continu in elke sector zorg bij nieuw personeel weer vertellen wie je bent en wat 
je doet als mentor, maar dat is niet specifiek in de GGZ’. [vrijwillige mentor] 
 
MNN gaf aan dat men bij directies heel positief wordt ontvangen, maar dat het geen 
enkele aanvraag opleverde. 
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‘Aanvragen om mentorschap kwam pas tot stand toen er gesproken werd met de 
teammanagers/afdelingshoofden en dat geldt in alle sectoren’. MNN: ‘ Wij gebruikten 
stuurgroepen binnen de instellingen, die doormiddel van hun betrokkenheid de contacten 
maakten met degene die aanvraag naar mentorschap doen’. [coördinator MNN] 
 
Er is weinig bekend in GGZ-instellingen over mentorschap. N.a.v. een onderzoek van 
ZonMw (Thematische wetsevaluatie wilsonbekwaamheid, 2011) over o.a. de bekendheid 
van mentorschap wordt er nu geld vrij gemaakt om daar meer bekendheid aan de inhoud 
en regels m.b.t het mentorschap te geven. 
 
‘In de GGZ gaat men vaak af op iemands cognitieve vermogens. De bepaling van 
iemands sociale en emotionele vaardigheden laat men vaak liggen. Het is niet in het 
belang van de GGZ om daar antwoord op te geven. (Omdat dat geld kost en het er toe 
kan leiden dat men de cliënt als GGZ-klant kwijt raakt.)’ [coördinator CCE] 
 
Ook bij familieleden bestaat weinig zicht op de mogelijkheden die mentorschap kan 
bieden. Een mentor heeft recht op inzage van documenten en op informatie. Familieleden 
hebben dat niet. Wil je dat wel omdat je dat nodig vindt om je familielid in de GGZ goed 
te kunnen vertegenwoordigen dan kan je als familielid ook officieel mentor worden. Als 
mentor heb je dan wel het recht op inzage van documenten en op informatie. 
 
Knelpunten in instellingen 
Onbekendheid leidt tot het niet vertegenwoordigd zijn van cliënten. Respondenten van 
MNN en GGZ-instelling geven aan dat cliënten regelmatig gevraagd worden documenten 
te ondertekenen die zij niet kunnen beoordelen, omdat zij niet in staat zijn hun situatie te 
beoordelen en soms omdat zij het document niet kunnen lezen  
 
Er is een beweging van de GGZ-instelling naar de wijk, in eerste instantie naar de 
beschermde woonvorm en in tweede instantie naar zelfstandig wonen met ambulante 
begeleiding. De GGZ-instellingen gaan zich steeds meer richten op de cure.  
CCE krijgt in toenemende mate ook aanvragen voor cliënten via de mentor. GGZ-
instellingen blijven soms te lang binnen de eigen koker naar andere behandelingen 
zoeken en soms vindt de behandelaar dat hij geen pottenkijkers nodig heeft. 
Een volgend knelpunt, dat in het verlengde van het vorige ligt, is het gebrek aan 
systematische screening of iemand in aanmerking voor mentorschap komt. Het 
mentorschap in het project van MNN was uitsluitend bedoeld voor cliënten die intern in 
de GGZ-zorg woonden. In de eerste periode van het project gingen net veel cliënten in de 
wijk wonen. De cliënten die op zich zelf wonen, zien diverse ambulante hulpverleners die 
onderling vaak niet afstemmen en zijn daarnaast ook veel alleen. In deze gevallen zou een 
mentor uitkomst kunnen brengen.  
Doordat de zelfstandig wonende cliënt voor het project niet voor mentorschap in 
aanmerking kwam kon ook geen vergelijking worden gemaakt van welke mentor nodig is 
voor een interne cliënt en welke voor een ambulant begeleid wonende cliënt. 
 
De expert op het gebied van mentorschap en curatele gaf aan dat er in de 
Kinderbescherming een soort infrastructuur is die mogelijk ook goed zou kunnen werken 
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voor het signaleren van het verlies van de regie over het eigen leven en de behoefte aan 
mentorschap bij meerderjarigen. De Kinderbescherming heeft een centraal orgaan dat alle 
informatie over kindermishandeling verzamelt en deze op verzoek aan de rechter mag 
geven. Bureau Jeugdzorg zorgt voor de vertegenwoordigers van de kinderen en kan met 
de informatie van de kinderbescherming bijv. een verzoek voor voogdij of 
uithuisplaatsing bij de rechter doen. Wanneer GGZ-instellingen behoeften aan 
mentorschap systematisch zouden verzamelen en doorgeven aan regionale stichtingen 
MNN zouden wellicht latente behoeften vervuld kunnen worden. 
Een tweede, aanverwante mogelijkheid is het koppelen van twee mentoren aan een 
instelling. De cliënten uit de instelling die wel een mentor nodig hebben, maar daar geen 
contact mee willen, kunnen dan door deze twee mentoren begeleid worden. Deze 
mentoren moeten natuurlijk wel onafhankelijk zijn en blijven van de instelling.  
 
Kennis en vaardigheden van de mentor.  
Een volgend knelpunt is het ontbreken van een kwaliteitskader. 
Officieel worden er aangaande kennis en vaardigheden geen eisen aan de mentor gesteld. 
Er wordt wel waarde toegekend door de rechters aan de borging van kwaliteitsnormen 
binnen MNN verband. Professionele mentoren ontberen dit nog, 
 
‘Bij de kantonrechter is nooit gekeken naar wat ik gedaan had voordat ik mentor werd. 
Er werd wel naar mijn bereidheid gevraagd om mentor te zijn. Het zou ook belangrijk 
zijn als de kantonrechter kijkt naar waarom je mentor wil zijn’. [professionele mentor] 
 
Er is wel een wet in voorbereiding die kwaliteitseisen aan de mentor stelt. Volgens deze 
wet worden kwaliteitseisen gesteld aan mentoren en bewindvoerders die meer dan drie 
cliënten vertegenwoordigen. De wet zal op zijn vroegst in 2014 in werking treden. 
 
‘Soms vertelt een mentor een heel verkeerd verhaal over een behandeling, waardoor de 
mentor eerder schade toebrengt aan de cliënt, dan behulpzaam is. Dat kan natuurlijk ook 
gebeuren bij familie mentoren. Daarom is het belangrijk dat je als behandelteam in 
gesprek blijft met de vertegenwoordiging’. [Verpleegkundig specialist] 
‘Als je als mentor of hulpverlener de juiste attitude hebt, dan ga je vragen stellen en je 
informeren over de zaken die je niet snapt’ [professionele mentor] 
 
Groepen die tussen wal en schip (dreigen) te vallen 
Er zijn groepen mensen die hun eigen situatie niet overzien en de regie over hun leven 
niet kunnen voeren, die tussen wal en schip (dreigen te) vallen m.b.t. tot GGZ-zorg. Twee 
groepen die genoemd worden zijn de mensen met autisme of mensen in de GGZ met een 
laag IQ. 
 
‘De cliënt vertrouwenspersoon of de familie vertrouwenspersoon zijn ook wisselende 
mensen/losse personen uit de instelling, die zelden door deze groepen geraadpleegd 
zullen worden.’ [professionele mentor] 
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Een andere groep die werd genoemd zijn de mensen met niet-aangeboren hersenletsel, 
omdat er te weinig kennis over deze groep is. Voorts dak- en thuislozen, verslaafden, met 
een laag IQ. Door de veranderende politiek zullen ook steeds meer GGZ-cliënten naar 
zelfstandig wonen worden toe geleid.  
 
‘Er is een kwetsbare groep die nu uit de instelling naar zelfstand wonen worden geleid 
die daarvoor gewoon in de instelling konden blijven. Deze mensen kunnen geen 
weerstand tegen deze tendens bieden en kunnen niet voor zich zelf opkomen’. 
[verpleegkundig specialist] 
 
 

8.4 Conclusies met betrekking tot knelpunten 
 
Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat wanneer er eenmaal een match tussen cliënt 
en mentor tot stand gekomen is, de knelpunten overkomelijk zijn. Wanneer eenmaal een 
verbinding is aangegaan wordt deze zelden verbroken; nagevraagde knelpunten in de 
relatie met GGZ-instellingen of in de aard van de problematiek wordt slechts door een 
minderheid van mentoren en coördinatoren herkend. Maar twee knelpunten, die 
waarschijnlijk verhinderen dat een match ontstaat, komen duidelijk naar voren: de kosten 
rond het mentorschap en de bekendheid van het fenomeen binnen de GGZ en bij de 
doelgroep. 
Wat betreft de kosten van het mentorschap constateren we dat die bij cliënten van 
professionele mentoren regelmatig genoemd worden. Dat ze minder regelmatig genoemd 
worden met betrekking tot cliënten van vrijwillige mentoren laat zich verklaren door het 
feit dat er een vrijwillig mentorschap tot stand gekomen is en het kostenprobleem in die 
gevallen dus overwonnen is. We roepen in herinnering dat professioneel mentorschap 
vaker het gevolg is van een onvrijwillige, door de kantonrechter opgelegde maatregel.  
Het kostenprobleem bij vrijwillig mentorschap komt met name tot uiting in de 
afhankelijkheid van de regionale stichtingen van een voldoende aantal betaalde 
vrijwillige mentorschappen om zichzelf in stand te kunnen houden. Toegenomen eigen 
bijdrage voor mentorschap vormen zo een belangrijke belemmering. 
Een tweede groot knelpunt betreft de bekendheid met het mentorschap. Het is heel lastig 
om het belang ervan “op de werkvloer” te laten doordringen. Ook familieleden zijn 
hiervan in het algemeen niet op de hoogte.Dit leidt er soms toe dat binnen instellingen 
over cliënten heen wordt gelopen. 
Hierop aansluitend is het gebrek aan een structuur, waarbinnen systematisch gescreend 
wordt op de noodzaak van mentorschap om iemand in staat te stellen (b.v. buiten de 
instelling) de regie over zijn leven te handhaven, een knelpunt, dat maakt dat teveel 
mensen ongesteund weer de maatschappij in gestuurd worden. 
Ten slotte zijn er incidentele knelpunten waarbij de mentor en de cliënt niet de goede 
match blijken te zijn. Dit vindt vaak zijn reden in het kleine aanbod met beperkte 
diversiteit aan mentoren.  
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9 Slotbeschouwing 
 
 
 

9.1 Inleiding 
 
Aanleiding voor dit onderzoek was het achterblijven van het tot stand brengen van 
matches tussen vrijwillige mentoren GGZ en cliënten in de GGZ in enkele proefregio’s. 
De financier van dit project, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wilde weten welke 
factoren of condities van invloed zijn op het tot stand komen van dergelijke matches. 
Meer specifiek vroeg men zich daarbij of er wel zo’n grote behoefte aan vrijwillig 
mentorschap was als de Stichting MNN veronderstelde, waarom geschikte mentoren 
lastig te vinden waren en waar de knelpunten lagen om koppelingen tot stand te brengen. 
Dit is vertaald in de vragen die in de voorliggende hoofdstukken aan de orde zijn 
gekomen. We zullen deze vragen kort langs lopen in paragraaf 8.2. Op basis van de 
antwoorden op de onderzoeksvragen blijven er enige punten ter discussie open die we in 
paragraaf 8.3 aan de orde stellen. We eindigen met een conclusie en aanbevelingen in 
paragraaf 8.4 
 
 

9.2 Antwoord op de onderzoeksvragen 
 
Wat is de behoefte aan mentorschap in de GGZ en in welke mate wordt aan deze behoefte 
voldaan? 
Vanuit een beperkte omschrijving wordt mentorschap in de GGZ gekoppeld aan het 
vertegenwoordigen van belangen van in de GGZ opgenomen cliënten op momenten dat 
ze als wilsonbekwaam worden gekenschetst.  Binnen deze categorie kunnen we naar 
aanleiding van een peiling onder GGZ instellingen vaststellen dat in ongeveer een zesde 
van de gevallen dat mensen hun belangen niet goed kunnen vertegenwoordigen er geen 
mentorschap geregeld was, terwijl dat naar mening van de informant binnen de GGZ-
instelling wel een goede zaak zou zijn.  
Onder de responderende instellingen die schattingen konden maken van percentages 
opgenomen wilsonbekwamen kwam dit in absolute aantallen neer op ongeveer 140 
personen wier belangen niet vertegenwoordigd worden terwijl dat eigenlijk wel zou 
moeten. We schatten op basis van de respons dat dit er in Nederland ongeveer drie tot 
vier keer zoveel kunnen zijn.  
Met name uit de focusgroepen kwam via alle geledingen (mentoren, regionale 
coördinatoren van stichtingen MNN, begeleiders uit de GGZ, expertise centra) naar voren 
dat de uitsluitende nadruk op opgenomen GGZ-cliënten veel te beperkt is. Dat eigenlijk 
de belangen van cliënten, wanneer ze waren opgenomen, nog redelijk behartigd werden, 
maar dat veel cliënten juist een mentor zouden kunnen gebruiken om buiten de GGZ-
instelling de regie op hun leven min of meer te kunnen handhaven. Deze functie (helpen 
regie op eigen leven te houden) past met name bij de taakopdracht die vrijwillige 
mentoren zich stellen. Waar professionele mentoren vaak worden “toegewezen” aan 
wilsonbekwame cliënten komt het vrijwillig mentorschap meer in een sfeer van 
geleidelijk vertrouwen winnen tot stand. Professionele mentoren dragen er zorg voor dat 
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gedaan wordt wat nodig is om de belangen van de cliënt te behartigen, vrijwillige 
mentoren doen dat ook maar zien zich meer werken vanuit de opdracht 
vertrouwenspersoon voor de cliënt te zijn, die hen helpt hun leven op de rails te houden. 
Deze doelgroep zal bij de voorgenomen ambulantisering van de GGZ alleen maar groter 
worden.  
Hoe wordt de huidige invulling van het mentorschap in de GGZ gewaardeerd? 
Vanuit de optiek van de begeleiders in de GGZ worden mentoren redelijk tot goed 
gewaardeerd door de cliënten. Persoonlijke begeleiders zelf zijn ook tevreden over de 
mentoren.  Vrijwillige mentoren worden met name gewaardeerd voor de tijd en aandacht 
die ze aan de cliënt besteden, professionele mentoren vanwege hun sociale vaardigheden 
ten opzichte van cliënt en begeleiders en vanwege hun kennis van het ziektebeeld. Het 
wordt niet als een probleem ervaren dat vrijwillige mentoren geen inhoudelijke kennis 
hebben, zolang ze zich daar maar van bewust zijn en niet op de stoel van de behandelaar 
gaan zitten.  
 
Welke begeleiding krijgt de mentor geboden? 
Vrijwillige mentoren worden begeleid vanuit regionale instellingen van MNN. Deze 
instellingen zijn verantwoordelijk voor het tot stand komen van matches. Over deze rol 
van de regionale instellingen zijn de vrijwillige mentoren goed te spreken. Ook over de 
themadagen die vanuit MNN georganiseerd worden is men tevreden. Minder algemeen is 
de waardering voor het inwerken en de begeleiding van de vrijwilliger wanneer hij 
eenmaal bezig is.  
Professionele mentoren worden niet systematisch getraind of gesuperviseerd. Wel streven 
ze ernaar om via hun beroepsvereniging, de NBPM de kwaliteit van hun werk te 
bewaken.  
 
Welke factoren bevorderen het in stand houden van matches? 
Afgaande op de ervaringen die zo’n vijftig vrijwillige en professionele mentoren 
inbrengen met betrekking tot meer dan 300 cliënten, kan men stellen dat in het algemeen 
de matches wel standhouden. In ongeveer 10% van de gevallen was er na twee jaar een 
eind gekomen aan bestaande matches, met name door overlijden en door ingrijpen van de 
familie, bijvoorbeeld omdat die het mentorschap op zich nam.  
 
Knelpunten 
Het knelpunt financiering (mentorschap kost de cliënt geld) komt regelmatig naar voren. 
Dit knelpunt is er de oorzaak van dat cliënten zich niet aan een  mentor willen verbinden. 
Anderzijds melden de vrijwillige mentoren dat de kosten in driekwart van de gevallen 
geen probleem vormen. Dit is uiteraard het gevolg van het feit dat, wanneer de match 
eenmaal gelukt is, het financiële probleem op de een of andere wijze is overwonnen. 
Professionele mentoren melden over de helft van de (vaak gedwongen toegewezen) 
gevallen dat de kosten een probleem vormen, die meestal via de bijzondere bijstand 
moeten worden opgelost. 
Dat wil niet zeggen dat vrijwillig mentorschap niet met financiële problemen gepaard 
gaat. De regionale stichtingen MNN hebben een minimaal aantal betalende cliënten nodig 
om hun begeleidende en nascholende taak ten opzichte van vrijwilligers te kunnen 
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vervullen. De recent ingevoerde eigen bijdrage weerhoudt mensen ervan mentorschap aan 
te vragen. 
Een tweede knelpunt is de onbekendheid met het mentorschap binnen GGZ-instellingen. 
Ook al heeft men het mentorschap goed geïntroduceerd bij het management, dan nog 
moet de werkvloer (team managers/afdelingshoofden) bekend worden met het concept. 
En bij iedere personele wisseling is daar opnieuw aandacht voor nodig. Dit probleem 
wordt nog groter wanneer men clientèle buiten de instelling zoekt.  
Een knelpunt is gelegen in de infrastructuur over mentorschap. Er is geen goede 
surveillance over de mogelijke behoefte aan mentorschap. Er zou een centraal punt 
binnen GGZ-instellingen moeten zijn waar gecheckt wordt of mentorschap gewenst is en 
van waaruit wordt bijgehouden in hoeverre aan die wenselijkheid wordt voldaan. 
Ten slotte is het tot stand brengen van mentorschap in de GGZ ingewikkelder dan in de 
ouderenzorg of de zorg voor verstandelijk gehandicapten omdat het individuele verzet 
tegen mentorschap groter is. Dit leidt er toe dat in onontkoombare gevallen een 
gedwongen professioneel mentorschap wordt opgelegd, maar dat in gevallen waar 
medewerking van de cliënt voor een vrijwillig mentorschap gewenst is, dit soms niet 
gerealiseerd kan worden. 
 
 

9.3 Discussie 
 
Er is behoefte aan mentorschap, met name een mentorschap dat gericht is op de 
mogelijkheid de cliënt de regie over zijn leven te laten houden. Aan deze behoefte zou 
juist door vrijwillige mentoren voldaan kunnen worden. Deze behoefte betreft een groep 
die groter is dan uitsluitend de in de GGZ opgenomen wilsonbekwame cliënten.  
Voor zover het mentorschap wordt gerealiseerd, wordt dit in het algemeen ook wel 
gewaardeerd. Het wordt ook maar zelden verbroken. Er zou bij vrijwillige mentoren meer 
aandacht besteed kunnen worden aan het inwerken en de dagelijkse begeleiding van 
vrijwilligers. Uit de verzamelde gegevens bij mentoren, begeleiders, instellingen MNN en 
uit de focusgroepen ontstaat niet de indruk dat de vrijwillige of de professionele mentoren 
in het algemeen niet goed zouden functioneren of niet goed geïntroduceerd zouden 
worden. Het ligt ook niet aan gebrek aan behoefte.   
 
Dat het mentorschap niet gerealiseerd wordt, kan toegeschreven worden aan knelpunten 
op het gebied van financiën, op het gebied van een systematische attendering op de 
behoefte aan mentorschap en op het gebied van de naamsbekendheid van mentorschap. 
 
Financiën vormen een knelpunt, omdat ze voor de cliënt een reden kunnen zijn om het 
mentorschap te weigeren. Dit zijn de cliënten die het mentorschap vanwege 
wilsonbekwaamheid niet opgelegd krijgen door de kantonrechter, maar er zelf voor 
moeten kiezen. Dit is juist de hierboven genoemde groep die door middel van 
mentorschap regie over zijn leven kan houden. Het is de doelgroep van MNN, die ook 
een minimum van deze betaalde mentoren nodig heeft om zijn activiteiten in stand te 
houden. Het heeft er de schijn van dat het minder realiseren van matches dan gepland 
vooral te maken heeft met knelpunten inzake financiën en bekendheid met de 
mogelijkheden van het mentorschap. 
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Het tweede knelpunt betreft het ontbreken van een systematische attendering op behoefte 
aan mentorschap. In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat in de Kinderbescherming 
op centraal niveau de informatie over kindermishandeling verzameld wordt en wordt 
doorgegeven aan Bureau Jeugdzorg. Op soortgelijke wijze zou binnen GGZ-instellingen 
op instellingsniveau de behoefte aan mentorschap  kunnen worden opgemerkt en 
doorgespeeld naar regionale stichtingen MNN. Als alternatief werd gesuggereerd dat 
mentoren (op een onafhankelijke wijze) verbonden worden aan GGZ-instellingen.  
Wellicht zijn dit actiepunten waarop de aandacht van MNN zich in de komende tijd kan 
richten. 
Het knelpunt dat de behoefte aan een mentor niet systematisch gesignaleerd wordt, heeft 
uiteraard ook te maken met het derde knelpunt: de onbekendheid van het begrip 
“mentorschap” bij betrokkenen (cliënten, familieleden en GGZ-hulpverleners). Al bij de 
evaluatie van de Wet Mentorschap in 1998 werd opgemerkt over het mentorschap zou 
moeten worden verbeterd (Beijers et al. 1998). Het is van belang dat er meer aandacht 
wordt besteed aan de mogelijkheden van het mentorschap en de regels daar omheen.  
Deze knelpunten maken het moeilijk om vrijwillig mentorschap in de GGZ op grotere 
schaal te realiseren. En daarmee staan ze een belangrijke speerpunt in het 
overheidsbeleid, meer mensen buiten GGZ-instellingen  “in de eigen buurt” te laten leven 
en participeren in de weg.  
 
 

9.4 Conclusie en aanbevelingen 
 
De belangrijkste redenen waarom matches voor vrijwillige mentoren niet tot stand 
komen, zijn niet gelegen in een te geringe behoefte aan mentorschap of aan slechte 
ervaringen met mentoren. Ze zijn veeleer gelegen zijn in redenen van financiële, 
organisatorische en communicatieve en aard.  
 
De financiële redenen zijn in het bovenstaande onder het hoofdstuk knelpunten en in 
bovenstaande discussie al voldoende aan de orde gekomen. Samengevat: met name voor 
het vrijwillig mentorschap, zonder dwang van de kantonrechter, zijn er aanzienlijke 
kosten voor de cliënt verbonden aan het mentorschap, waarvan het soms voor de cliënt 
weinig inzichtelijk is waaraan die op te brengen gelden besteed worden. Deze 
maatregelen zijn de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. 
 
Redenen van organisatorische aard. We spraken eerder over een beperkte opvatting van 
mentorschap wanneer men zich uitsluitend richt op opgenomen GGZ-cliënten in 
instellingen. Met de roep om ambulantisering is een veel grotere doelgroep te vinden in 
de mensen die thans nog opgenomen zijn, maar verondersteld worden zelfstandig de regie 
over hun leven op te nemen in de maatschappij. We constateren dat zowel binnen 
instellingen maar helemaal daarbuiten, door geen enkele instantie overzicht wordt 
gehouden aan de behoefte aan mentorschap. Te vrezen valt dat hierdoor veel mensen voor 
wie een mentor een wezenlijke verbetering in de leefomstandigheden zou betekenen nooit 
met deze mogelijkheid in aanraking zullen komen. 
 
De redenen van communicatieve aard hebben te maken met de geringe bekendheid van 
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het mentorschap en de mogelijkheden ervan. Dit treft de cliënt zelf, diens directe 
omgeving en de instelling waarin de cliënt verblijft. De cliënt zelf is vaak moeilijk te 
overtuigen van de voordelen die mentorschap kan opleveren. De familie meent vaak al als 
vertrouwenspersoon op te treden, maar kan dan geen beroep doen op de rechten, die ze 
als door de rechter benoemd mentor wel zouden hebben. Hulpverleners binnen de 
instelling zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden van mentorschap. Wanneer 
op al deze niveaus meer aandacht voor en kennis over het mentorschap bestond zouden 
een aantal barrières voor meer mentorschap opgelost zijn. 
 
Uit deze lacunes leiden we de volgende aanbevelingen af 

• Het is van belang dat de structurele financiële beperkingen die nu aan het 
mentorschap kleven, worden opgeheven.  

• Er dient een infrastructuur in het leven te worden geroepen waarbinnen op meer 
systematische wijze wordt nagegaan of de belangen van psychiatrische cliënten, 
ook als ze niet opgenomen zijn, voldoende worden gewaarborgd door een 
naaste en als die er niet is door een vrijwillige mentor die kan zorgen dat 
iemand de regie over zijn leven handhaaft 

• Er dient binnen instellingen en via cliënten bewegingen meer gedaan te worden 
aan informatie over het mentorschap, waardoor de weg naar het mentorschap 
voor een groter deel van de doelgroep gevonden kan worden 
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